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مقدمه
بدون ترديد در مســير خودكفايي و استقالل 
ملي داشــتن ظرفيت هاي علمي و انساني به عنوان 
الزمه هاي بنيادين محســوب گرديــده و با توجه 
به قدمت يكصدســاله صنعت نفت كشور، وجود 
يك مركز فناوري نظير پژوهشــگاه صنعت نفت 
با داشــتن استعدادهاي بالقوه ، يك مزيت نسبي در 
مسير دســتيابي به اين هدف استراتژيك محسوب 
مي گردد. بدون شــك گستره فعاليت هاي صنعت 
نفت و نياز روز افــزون اين صنعت به فناوري هاي 
نويــن به منظور نگهداشــت چرخــه توليد، نقش 
پژوهشــگاه در قطــب اين صنعت عظيــم را حائز 
اهميت و در راستاي پاسخگويي به اين نيازمنديها 

پررنگ مي نمايد.
با توجه به ساختار و ماموريت هاي پژوهشگاه 
صنعت نفت، فعاليت هاي پژوهشگاه در سه حوزه 
باالدستي، پائين دستي و انرژي و محيط زيست دنبال 
گرديــده به نحوي كه در اين ســه حوزه، كارهاي 
منحصر به  فردي انجام يا در حال اجرا مي باشد. اين 
فعاليت ها با توجه به جايگاه پژوهشــگاه در توسعه 

فناوري مورد نياز صنعت نفت حائز اهميت است.
اســتراتژي پژوهشــگاه خلق ثروت از طريق 
توسعه و تجاري ســازي فناوري بوده و پر واضح 
است كه اين مهم در سايه تدوين استراتژي فناوري 

ميسر خواهد بود. ثبت بيش از يكصد عنوان اختراع 
در 26 كشور جهان و تجاري سازي نزديك به 70 
مورد فناوري در سطح كشور به عنوان نكات بارز 
اين مركز محســوب گرديده، به نحوي كه مراكز 
تحقيقاتي كشور خواستار استفاده از الگو هاي موفق 
پژوهشــگاه در اين زمينه مي باشند. در ادامه با ذكر 
تاريخچه فعاليت پژوهشگاه صنعت نفت به معرفي 
برخي از پروژه هاي مطــرح در اين مركز پرداخته 

مي شود.
 

معرفي  و تاريخچه
پس از پيروزي انقالب شــكوهمند اســالمي 
و سياســت هاي جديد كشــور در جهت توســعه 
فعاليت هــاي صنعت نفت، كشــف ميادين جديد 
نفــت و گاز و رشــد روزافزون آن از يك ســو و 
نيز (كاهش) ارتباط تكنولوژيك با ساير كشورها، 
ضرورت توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي 
را اجتناب ناپذير نموده و لذا طبق موافقت نامه اصولي 
در سال 1368 شوراي گسترش وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي مركز پژوهش و خدمات علمي نفت 

به پژوهشگاه صنعت نفت تغيير نام يافت.
پژوهشــگاه صنعت نفت براســاس آمارهاي 
جهاني در رديف پنجميــن مركز تحقيقاتي نفتي 
جهان به شمار مي آيد، در حال حاضر اين مجموعه 

بــا زيربناي حــدود 120000 مترمربــع، داراي 16 
پژوهشــكده و مراكز تحقيقاتــي گوناگون بوده 
كــه در زمينه هاي پژوهشــي صنايع نفــت، گاز و 
پتروشيمي و صنايع وابسته با حدود 1500 نفر محقق 
و پژوهشگر و كاركنان رسمي و غيررسمي فعاليت 

مي نمايد.
به اســتناد گــزارش وزارت علوم تحقيقات و 
فناوري، پژوهشگاه در ميان مؤسسات پژوهشي (فني 
و مهندسي) كشور در سه سال گذشته حائز رتبه اول 
شده است و در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست 
ساله كشور توانسته اســت به دانش فني بسياري از 

محصوالت مورد نياز كشور دست يابد.
اســتراتژي قطعي و فعلي پژوهشــگاه در اين 
نقطه عطف تاريخي، خلق ثروت از طريق توســعه 
و تجاري ســازي فناوري و به طور خالصه راهبري 
تكنولوژيــك در صنعت نفت كشــور اســت. در 
حال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت رتبه اول ثبت 
اختراعات را در كشــور دارا مي باشد كه برخي از 
آنها در بيش از 25 كشــور دنيا ثبت شــده اســت.  
پژوهشگاه تاكنون 69 دانش فني به بخش خصوص 
واگذار نموده اســت. تعداد كل مقاالت ارائه  شده 
1028 و تعداد مقاالت خارجي حدود 150 مورد و 
تعداد كتب منتشرشده تخصصي 67 كتاب و تعداد 

اختراعات و پتنت هاي ثبت  شده 113 مورد است.

پژوهشگاه صنعت نفت؛
 در مسير تكامل از يك مركز خدمات آزمايشگاهي تا 

مركز توسعه و فناوري صنعت نفت
حسين  يادگاري  كارشناس ارشد واحد ارتباط با صنايع و مراكز تحقيقاتي پژوهشگاه صنعت نفت
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دستاوردهاي پژوهشگاه صنعت نفت
اســالمي  انقــالب  از  پــس  خوشــبختانه 
پيشرفت هاي چشمگيري در انجام كارهاي پژوهشي 
و توسعه اي در پژوهشگاه رخ داده است كه برخي 
از دســتاوردهاي آن در چرخه كلي صنايع نفتي و 
در سه حوزه "باالدستي"، "پائين دستي" و"انرژي و 

محيط زيست" به طور اجمالي ارائه مي گردد:

 الف)دسـتاوردهاي پژوهشـگاه در حوزه 
باالدستي صنعت نفت

مدل سـازي حوضه هاي رسوبي و سيستم هاي 
نفتـي: اين مدل به كشــف مياديــن جديد كمك 
نموده و ريســك اكتشاف را كاهش مي دهد و در 
حال حاضر بزرگ ترين پروژه مدل سازي (به لحاظ 
وسعت و اطالعات مورد استفاده) در خليج فارس 
و درياي عمان توســط  پژوهشــگاه در حال انجام 
است. مبلغ قرارداد منعقده 21 ميليون يورو و شامل 
مطالعات ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و مدلسازي در 

بستر خليج فارس و درياي عمان مي باشد.
مطالعـات جامـع ميادين و تهيه طرح توسـعه:  
پژوهشگاه تاكنون حدود 20 ميدان بزرگ كه تعداد 
زيادي از آنان از ميادين مشــترك اســت را مورد 
مطالعه قــرار داده و با تكيه بر اين تجارب مي تواند 
نسبت به مطالعه جامع ميدان و تهيه طرح توسعه اقدام 
نموده و در اين زمينه خدمات مشاوره اي ارايه نمايد 
و هم اكنون آمادگي دارد در كنار ساير شركت ها 
به مقوله انـــجام عمليــــات توســعــــه ميدان نيز 

ورود پيدا كند.
 طـرح جامـع ذخيره سـازي زيـر زميني گاز 
طبيعـي:  اجراي طرح مذكور، شركت ملي گاز را 
قادر خواهد ســاخت تا با برنامه ريــزي دقيق تر، در 
فصولي كه مصرف گاز پائين است نسبت به تزريق 
گاز به مخازن زيرزميني نزديك به كالن شــهرها 
اقدام نموده و ضمن استفاده از اين ذخيره در فصول 
پرمصرف، عــالوه بر صرفه جوئــي قابل مالحظه 
ناشي از استفاده بهينه از منابع گازي، باعث مديريت 
صحيــح و جلوگيري از ايجاد بحرانهاي ناشــي از 

كمبود گاز در اوج مصرف شود.
طرح اكتشاف منابع غير متعارف نفت و گاز: كه 
مي توانــد حجم ذخاير نفت و گاز را به مقدار قابل 
توجهــي افزايش دهد و در حــال حاضر با كمك 
مديريت اكتشــاف، اكتشــاف هيدرات گازي در 

درياي  عمان در حال مطالعه بوده و اكتشاف گاز از 
سنگ هاي شيلي نيز در دستور كار قرار گرفته است.

مخزن هوشمند: مشــكل اصلي صنعت نفت 
در باالدســتي مديريت مخزن است كه پژوهشگاه 
با توسعه فناوري  هاي نو كمك قابل توجهي به اين 
مقوله نموده است.  از آن جمله مي توان به فناوري 
مخزن هوشمند اشاره نمود كه اولين چاه مصنوعي 
هوشــمند خاورميانه توســط پژوهشــگاه ساخته 
شده  اســت. اكنون با تكيه بر تجارب كسب شده 
پژوهشــگاه آمادگي دارد اين مطالعات را بر روي 

تمامــي ميادين انجام دهد تا گامي ديگر در جهت 
خودكفايي كشور  و قطع وابستگي برداشته شود.

 افزايـش توليـد چـاه محـور: در كوتاه مدت 
مي توان با مطالعــه روي  يك چاه به افزايش توليد 
نفت و گاز كه يكــي از چالش هاي فعلي صنعت 
نفت محسوب مي شود، كمك نمود. در اين زمينه 
پژوهشگاه با مطالعات فراوان طرح جامعي با عنوان 
"افزايش توليد چاه محور" تهيه و با همكاري مناطق 

نفت خيز جنوب در حال اجراي آن مي باشد.
آزمايش هاى مهندسي نفت: پژوهشگاه با تكيه 

  1    نمايي از مدل سازي حوضه رسوبي

  2    نمايي از مدل سازي استاتيك به منظور مطالعات طرح توسعه يكي از ميادين نفتي

  3    نمايي از پايلوت چاه هوشمند در پژوهشگاه
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بر نيروي انساني مجرب،  تجهيزات و دستگاه هاي 
مــدرن و تجربــه بيــش از 50 ســاله خــود، در 
آزمايشگاه هاي مجهز و پيشرفته تمامي آزمايش هاى 
مورد نياز ســنگ و ســيال مخزن كه الزمه ازدياد 

برداشت و توليد است را انجام مي دهد.
مواد شيميائي و افزايه هاي حفاري: تا كنون در 
حدود 10 مورد از مواد شيميائي و افزايه هاي حفاري 
در داخل پژوهشگاه ساخته شده است. البته اين در 
حالي اســت كه اين مواد بعد از طي آزمايش هاى 
ميدانــي در حــال واگذاري بــه بخش خصوصي 
اســت و براي توليد حدود 50 ماده شيميايي ديگر 

برنامه ريزي شده است.
نرم افزارهاي باالدستي: هر كشوري به تناسب 
شــرايط و خصوصيات مخــازن نفتي خــود بايد 
نرم افزارهاي بومي خود را داشــته باشد باعنايت به 
مقوله جنبش نرم افزاري پژوهشگاه تا به  حال چهار 

نرم افزار را به شرح ذيل به طور بومي توسعه داده كه 
در حال حاضر در مناطق نفتخيز جنوب و مديريت 
اكتشاف مورد استفاده است. همچنين طرح جامعي 
تهيه گرديده كه با حمايت شركت ملي نفت ايران 

تمام نرم افزارهاي الزم  و تجاري شود.
1. نرم افزار مدلساز حوضه رسوبى پارس يك 
بعــدي PBM (Pars Basin Modeling)    (جهت 
مدل سازي ژئوشيميايي براي تعيين زمان توليد نفت، 

گاز، مهاجرت و ذخيره شدن نفت) 
PRS افــزار  نــرم  توليــد  و  طراحــي   .2

 (Pars Reservoir Simulator) (جهت شبيه سازي 
و ساخت مدل ديناميك مخزن)

 Pars 3. طراحي و توليــد نرم افزار پارس الگ
Log (جهت تلفيق و ارزيابي نمودارهاي چاه پيمايي) 
 NeoResVol 4. طراحــي و توليــد نرم افــزار
(جهت تخمين حجم درجاي ذخيره هيدروكربوري 

به كمك شبكه عصبي مصنوعي)

ب)ستاوردهاي پژوهشگاه در حوزه پايين 
دست صنعت نفت

حـذف تركيبات گوگـردي (مركاپتان ها) : از 
فرآيندهاي مهم كاتاليستي در صنايع پااليش حذف 
تركيبات گوگــردي (مركاپتان ها) از محصوالتي 
مانند ميعانات گازي و گاز مايع است كه خوشبختانه 
دانش فني صد درصد بومي جهت حذف اين مواد 
توســط پژوهشــگاه به صنايع نفت ارائه شده و در 
حال حاضر تمام فازهاي پارس جنوبي، پااليشگاه  
گاز پارسيان، مجتمع پتروشيمي خارك و... از اين 
دانش فني استفاده مي كنند. الزم به ذكر است قبًال 
جهت حذف مركاپتان ها از دانش فني شركت هاي 
 UOP) آمريكايي و فرانسوي استفاده مي شده است

.(IFP و
 چنانچــه مركاپتان هــا از گاز مايع و ميعانات 
گازي جــدا نشــود،  باعث محدوديــت فروش و 
كاهش قيمت جهانــي اين مواد خواهد شــد. لذا 
مركاپتان زدائي به عنوان يكي از محورهاي توسعه 
فناوري در ســطح ملي تلقي شــده و پژوهشــگاه 
صنعــت نفت نيز در اين زمينه مبــادرت به انتقال و 
توسعه فناوري  نموده و در حال حاضر اين فناوري 
در فازهاي پارس جنوبي در حال استفاده مي باشد. 

فنـاوري توليـد كاتاليسـت: در زمينه فناوري 
توليد كاتاليست هاي مورد استفاده در صنايع نفت، 
دســتاوردهاي قابل توجهي كســب گرديده است 
كه مي توان به دانش فني كاتاليست هاي واحدهاي 
ريفرمينگ پااليشگاه ها (توليد بنزين)، فرآيندهاي 
توليد هيدروژن و كاتاليســت هاي نم زدائي اشاره 

نمود.
 توليـد بنزين بـا عدد اكتـان باال و دوسـتدار 
محيط زيسـت: براي اولين بار در صنعت پااليش با 
دانش فني بومي پژوهشگاه و شركت ملي مهندسي 
ساختمان نفت، در پااليشگاه امام خميني(ره) شازند 
(در پائيز سال 90) با همت متخصصين صنعت نفت 
بــه بهره برداري رســيد و گامي بــزرگ در جهت 

خودكفائي برداشته شد.
 پااليشگاه گاز با نشان ملي: پژوهشگاه صنعت 
نفت با استفاده از ظرفيت دانشگاه هاي كشور موفق 
به دستيابي و تدوين دانش فني اجزاء مختلف يك 
پااليشــگاه گاز شده اســت. طي پنج ساله گذشته 

  4    عمليات سيمانكاري چاه هاي نفتي با فرموالسيون طراحي شده در پژوهشگاه

  5    نمايي از نرم افزارهاي مهندسي طراحي شده در پژوهشگاه
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پژوهشگاه با حمايت هاي شــركت ملي گاز ايران 
طرح هاي پژوهشــي مختلفي را در جهت توســعه 
دانش فني و دستيابي به فناوري طراحي پااليشگاه 
گاز ملي با موفقيت به پايان رسانده و مقرر گرديده 
در توسعه ميدان هالگان و سفيد باقون از اين دانش 

بومي استفاده شود.
اين پروژه بزرگ ملي در حوزه هاي مديريت، 
طراحي و تجهيزات مشخصات ويژه اي دارد كه به 

شرح ذيل است:
1. طراحي بر مبناي توانمندي و توانمندسازي 

سازندگان داخلي تجهيزات ؛ 
2. طراحــي مطابق با اســتانداردهاي جهاني و 
ارائه الگو هاي الزم در خصوص كيفيت طراحي و 

تجهيزات؛ 
3. استفاده از تمام توان داخلي شامل دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشي، شــركت هاي مهندسي مشاور، 
شــركت هاي پيمانــكاري و ســازندگان و دانش 
موجود در واحدهاي عملياتي صنعت گاز در قالب 

يك شبكه؛ 
4. استفاده از مدل هاي جديد و بومي مديريت 
فنــاوري و تلفيق پژوهــش، طراحي و مهندســي 

معكوس؛  
طـرح توليـد گوگـرد كشـاورزي : بــا تالش 
پنج ســاله متخصصين پژوهشــگاه و شركت ملي 
گاز ايــران و همكاري وزارت جهاد كشــاورزي، 
دانش فني استفاده از گوگرد بعنوان اصالح كننده 
خاكهاي كشاورزي و كود نيز امكان پذير گرديد 
كه در آينده نزديك گوگرد توليدي پااليشگاه هاي 
گاز در صنعت كشاورزي كشور بهترين كاربرد را 

خواهد داشت.
گوگرد حاصل از فرآيندهاي ســولفورزدائي 
بعنوان يك معضل تلقي مي شــود و بــا عنايت به 
افزايش توليد آن در ايران، به عنوان اولويت كاري 
در پژوهشــگاه تلقي شــده و در زمينه تبديل آن به 
محصــوالت با ارزش، چنديــن تكنولوژي در اين 
راستا به دست آمد كه از آن جمله مي توان به توليد 
گوگرد كشاورزي (به عنوان كود و اصالح كننده 
خاك هاي قليائي كشور) و گوگرد آسفالتي (ارتقاء 
مقاومت، افزايش دوام و نيز كاهش قيمت تمام شده 

آسفالت) اشاره نمود.
 فـن آورى تبديل گاز به مايع GTL : با توجه به 
محدوديت هاي موجــود در كاربرد گاز، با تالش 

چندين ســاله متخصصين پژوهشــگاه به فناوري 
تبديل گاز به مايع (سوخت ديزل و بنزين) كه از 

پاكترين سوخت هاي مورد استفاده در خودروها 
است، دســت يافته  و در حال حاضر واحد نيمه 

  6    واحد مركاپتان زدائي پتروشيمي خارك

  7    نمايي از پايلوت  و آزمايشگاه منحصر بفرد تحقيقات كاتاليست

  8    واحد توليد بنزين با عدد اكتان باال در پااليشگاه امام خميني(ره) شازند
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صنعتي آن در پژوهشــگاه مورد بهره برداري 
قــرار گرفتــه و بــا شــركت هاي مختلف در 
حال مذاكره جهــت واگذاري دانش فني در 
مقياس صنعتي هســتيم. الزم به ذكر است كه 
تبديل گاز به مايع (GTL)  در انحصار تعداد 

معدودي از شركت هاي بزرگ دنيا است.
 فناوري نانو:  پژوهشــگاه بــا تالش زياد به 
دانش فني توليد تعداد زياد از نانو مواد مانند "نانو 
لوله هاي كربني" و "اكسيدهاي فلزي نانو ساختار" 
و ... دست يافته است و در حال حاضر نياز غالب 

متقاضيان به نانو لوله هاي كربني  در كشور توسط 
پژوهشــگاه تامين مي گردد. پژوهشــگاه با ثبت 
بيش از ده اختراع بين المللي و ارائه 5 دانش فني، 
رتبه اول كشوري در حوزه فناوري نانو را كسب 

نموده است. 
 ساخت قطعات مختلف پليمري : جهت رفع 
نيازهاي صنايع نفت و دفاعي كشــور به قطعات 
مختلف پليمري از دوران دفاع مقدس تاكنون، 
گام هاي بســيار ارزشمندي توســط پژوهشگاه 
برداشته شده است كه به عنوان نمونه مي توان به 
ارزيابي، طراحي و ساخت كامپوزيت هاي مورد 
اســتفاده در بدنه هواپيماهاي تمــام كامپوزيت 
(رادار گريز)، آناليز و ساخت انواع سوخت ها و 
چاشني هاي موشك، ساخت پوشش هاي استتار 
جنگي، ســاخت مواد پليمري مورد استفاده در 
عمليات سيمانكاري حفاري در صنعت نفت، ژل 

پليمرها و غشاهاي پليمري اشاره نمود.

حـوزه  در  پژوهشـگاه  ج)دسـتاوردهاي 
انرژي و محيط زيست 

پاكسـازي خاك هاي آلـوده به مواد نفتي: 
دســتيابي به فناوري هاي زيســتي جهت حذف 
آلودگي هاي نفتي توسط ميكروب ها در خاك 
كه از پيشــرفته ترين روش هاي دوستدار محيط 
زيســت اســت. در حال حاضر در پروژه جزيره 
ســبز ســيري از اين فناوري به منظور پاكسازي 
خاكهاي آلوده به مواد نفتي استفاده مي شود. در 
اين طرح با پاكســازي خاكهاي آلوده، بازيافت 
لجن هاي نفتي انباشــته شــده در ايــن جزيره و 
بهينه سازي مصرف انرژي، اين جزيره به عنوان 
الگوئي مناسب از رعايت موارد زيست محيطي 
تبديل و فرصت هاي كاري فراواني را براي خود 
و شركتهاي تخصصي و مهندسي مشاور فراهم 

مي نمايد.
دانش فني سامانه هاي نوين تصفيه فاضالب: 
به كمك غشــاهاي پليمري كه از كارائي بسيار 
بيشــتري نســبت به روش هاي معمول درصنايع 
نفت برخورداراست ازديگردستاوردهاي زيست 
محيطــي پژوهشــگاه به شــمار مــي رود. از اين 
دانش در طراحي و ســاخت تصفيه خانه پيچيده 

پژوهشگاه استفاده شده است.

  9    نمايي از پايلوت  طرح توليد گوگرد كشاورزي

  10    پايلوت تبديل گاز به مايع  GTLدر مقياس نيمه صنعتي

  11    پايلوت ساخت نانو مواد در مقياس صنعتي
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 توسعه نرم افزار بهينه سازي مصرف انرژي: 
در صنايــع مختلف اين نرم افــزار با موفقيت در 
صنايع نفت و نيرو مورد استفاده واقع شده است 
و از منحصربــه فردتريــن نرم افزارهاي موجود 
جهت مميزي و بهينه ســازي انرژي در صنعت 
اســت. بدون ترديد عدم مصــرف بهينه انرژي، 
يكي از معضالت اصلي كشــور بــوده و باعث 
هــدر رفتن منابع ملي قابل مالحظــه و آلودگي 

محيط زيست مي شود. و از اين جهت هزينه هاي 
زيادي براي كشــور در بر دارد. لذا پژوهشــگاه 
در تعامل با شركتهاي پيشرفته بين المللي توانسته 
است به فناوري ها و روش هاي بهينه سازي انرژي 
دست يافته و پروژه هاي مختلفي را خصوصاً در 
واحدهاي صنعتي بزرگ اجــرا نمايد. نمونه اي 
از اين طرح ها "اســتفاده مجدد از آبهاي دورريز 
پتروشــيمي فجر و شــركت پااليش گاز شهيد 

هاشمي نژاد" است. 
 پيل هـاي سـوختي: امروزه يكــي از منابع 
توليد انرژي است كه مورد استفاده استراتژيك 
دارد.  خوشبختانه پژوهشگاه، در رابطه با ساخت 
الكتروكاتاليست هاي مورد استفاده در اين پيل ها 
به موفقيت بزرگي دست يافته و نمونه توليدي آن 
با بهترين الكتروكاتاليست هاي موجود خارجي، 

قابل رقابت است.

نتيجه گيري
رونــد تحقيق و توســعه به عنــوان عاملي 
اســتراتژيك در فعاليــت هــاي صنعــت نفت 
محسوب گرديده و  با توجه به انتخاب پژوهشگاه 
به عنــوان يكي از هاب هاي تحقيقاتي به منظور 
انجام تحقيقات كاربــردي در مجموعه وزارت 
نفت از يك ســو و توانمنــدي تركيب و تلفيق 
ميان رشته اي در عرصه فعاليت ها و فناوري هاي 
گوناگون، فرصت هاي بي نظيري را براي محققان 
اين مركز فراهم آورده است. با عنايت به اين امر 
و توجه به نقشــه راه مديريت پژوهش و توسعه 
صنعــت نفــت،  نقش هاي كليــدي در زنجيره 
ارزش صنعــت نفت بــه عنوان ســرفصل هاي 

پروژه هاي پژوهشگاه مد نظر قرار مي گيرد:
1. شناسايي فرصتها و چالش ها و تدوين آن 
در قالب طرحهاي انتقال و توسعه فناوري صنعت 

نفت 
2. انجام مطالعات علمي و تحقيقاتي جهت 
افزايــش ظرفيت شناســايي، جــذب و هضم و 

توسعه فناوريهاي مورد نياز صنعت نفت
3. انتقال، جذب و بومي سازي فناوري هاي 

مورد نياز صنعت نفت 
4. مديريت شبكه ارتباطات ميان دانشگاه، 
شركت هاي توسعه دهنده محصول و دانش پايه 
جهت توليد فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت 

5. ارائه مشاوره هاي الزم به شركت ها جهت 
عملياتي نمودن فرآيندهاي جديد 

6. كمــك به شــركت هاي دانــش پايه و 
توسعه دهندگان محصول براي توليد محصوالت 

مبتني بر فناوري 
7.  مستندســازي دســتاوردهاي علمــي، 
تحقيقاتي و توسعه فناوري صنعت نفت وانتقال 

آن به حوزه هاي عملياتي.

  13    سامانه هاي تصفيه فاضالب پژوهشگاه صنعت نفت

  14    نرم افزار بهينه سازي مصرف انرژي

  12    پاكسازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي پروژه جزيره سبز سيري


