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مقدمه
مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران فعاليتهاي خود را در راستاي تداوم
رسالت پژوهشي مصوب صنعت نفت با مديريت اجراي پروژههاي پژوهشي توسط
هابها ،مراكز تحقيقاتي -علمي ،شركتهاي دانشبنيان و پاركهاي فناوري طرف
قرارداد درخصوص ارائه راهكارهاي مؤثر در همه زمينههاي باالدستي صنعت نفت،

خصوصاً در زمينه ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور و رفع مشكالت مبتالبه
آنها را درطول سال  1394ادامه داده است .در اين ميان ،اين مديريت و به تبع آن امور
پژوهش و فناوري شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران تعامل نزديكي را با وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري (شوراي عتف) و معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري
درخصوص تصويب و نظارت بر پروژههاي پژوهشي داشته و اطالعات مربوط به آنان در
سامانه سمات به ثبت رسيده است.
اين مجموعه خالصهاي از فعاليتهاي مذكور را ارائه ميدهد:
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 -1وظايف

 -1-1تنظيم و تدوين استراتژي پژوهش و فناوري در شركت ملي نفت ايران
 -2-1نهادينه نمودن و گسترش فعاليتهاي پژوهشي و ايجاد زمينههاي رشد ،خالقيت و نوآوري در صنعت
نفت
 -3-1هدايت واحدهاي پژوهشي در جهت تكامل ،جستجو و انتخاب راهحلهاي كاربردي مناسب براي مسائل
و مشكالت موجود در صنايع باالدستي نفت
 -4-1سياستگذاري و ايجاد هماهنگيهاي الزم در فعاليتهاي پژوهشي صنعت نفت
 -5-1انتقال فناوري در قالب پروژههاي تحقيقاتي جهت ازدياد برداشت از مخازن و بهينهسازي سيستمهاي
بهرهبرداري از منابع نفت و گاز
 -6-1ايجاد كميتههاي تخصصي
 -7-1نظارت بر چگونگي انجام تحقيقات
 -8-1تصويب نتايج حاصله و چگونگي استفاده از آنها
 -9-1تنظيم بودجه ساالنه
 -10-1شناسايي و ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
 -11-1ايجاد بانكهاي اطالعاتي براي جمعآوري و بهروز كردن اطالعات طرحهاي درحال اجرا و انجام شده
در شركتملي نفت ايران و طرحهاي مرتبط با صنعت نفت كه در دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي -علمي ،شركتهاي
دانشبنيان و پاركهاي علمي فناوري انجام شده است.

 -2اهداف پژوهشي

 -1-2شناسايي نيازها و چالشهاي فعلي و آتي شركت ملي نفت ايران در حوزههاي فناوري هدف
 -2-2اثربخش بودن بالقوه پروژهها در ارتقاء كمي توليد و توسعه مخازن
 -3-2ايجاد ارتباط پيوسته بخش پژوهش و فناوري با اهداف برنامههاي تعيين شده و اسناد باالدستي
 -4-2بهرهگيري از قابليتها و توانمنديهاي موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج
كشور و مراكز تحقيقاتي داخل صنعت نفت
 -5-2كاربردي بودن در صورت اجراي طرحهاي كالن ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
 -6-2نتيجهگرا بودن در بهينهسازي توليد از ميادين نفت و گاز
 -7-2توسعه فناوريهاي جديد و رفع نيازهاي فني و تخصصي صنعت نفت
 -8-2فراهم آوردن بستري مناسب براي انتقال فناوري
 -9-2تالش در جهت تبديل شركت ملي نفت ايران از يك شركت عمليات محور به يك شركت دانش محور
 -10-2برخورداري و دستيابي به مرزهاي دانش و توسعه فناوريهاي نوين در بخش باالدستي نفت
 -11-2تالش در جهت ايجاد زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء فناوري و بهرهوري
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 -3محورهاي فناوري

 -1-3ساخت تجهيزات و مواد
 -2-3توليد و بهرهبرداري
 -3-3ارتقاء فناوري در عمليات و سرويسهاي حفاري
 -4-3ازدياد برداشت از مخازن
 -5-3مدلسازي ،كنترل و مديريت مخازن
 -6-3اكتشاف و علوم زمين
 -7-3مطالعات راهبردي ،زيرساختي و بهرهوري
 -8-3بهينهسازي مصرف انرژي
 -9-3نگهداشت تخصصي توليد
 -10-3توليد و بانك اطالعاتي يكپارچه
 -11-3حفاظت صنعتي و محيط زيست

 -4اركان و عوامل اجرايي

 -1-4مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران
 -2-4امور پژوهش و فناوري شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران
 -3-4هاب ( ،)Hubكه شامل پژوهشگاه ها ،مراكز تحقيقاتي -مطالعاتي وابسته به دانشگاهها ،پاركهاي علمي-
فناوري ،جهادهاي دانشگاهي و شركتهاي دانشبنيان ميباشد.
 -4-4تجميع كننده و مدير دانش :كه يكي از هابهاي موجود در وزارت نفت ازجمله پژوهشگاه صنعت نفت،
دانشگاه صنعت نفت ،مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز،
پژوهشكده سالمت و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ميباشند.
 -5-4قطبهاي علمي و پژوهشي:كه گروههاي تخصصي از اساتيد دانشگاهي و متخصصان صاحب نظر را
شامل ميشود.
ً
 -6-4توسعهدهندگان محصول كه اساسا سه نوع توسعه دهنده محصول تعريف شده است:
 -)1توليدكنندگان كاال و تجهيزات
 -)2سازندگان اصلي واحدهاي صنعت نفت
 -)3حوزههاي راهبردي مديريت استراتژيك و توسعه مخزن در صنعت نفت
كه فعاليتهاي آنان ميتواند درقالب كنسرسيوم يا تشكلهاي غير دولتي ( NGOها) شكل گيرد.

 -5فناوريهاي مورد نياز

دستيابي به فناوريهاي ذيل در مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه مد نظر
ميباشد:
 -1-5توسعه فناوريهاي اكتشاف:
كاهش ريسك اكتشاف و عمليات اعم از خشكي و دريا
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ارتقاء كيفيت دادههاي لرزهاي
پيشبيني تلفيقي خواص سنگ و سيال
مدلهاي جديد ارزيابي يكپارچه فني و اقتصادي فعاليتهاي اكتشافي
توسعه دانش فني طراحي و ساخت ابزارهاي اساسي فعاليتهاي اكتشافي
ارتقاء روشهاي تخمين حجم ،سنگ و سيال مخزن با اطالعات غير مستقيم و يا بسيار محدود مستقيم
توسعه و ترويج نرمافزارهاي بومي در زمينه مطالعه و تفسير دادههاي زمينشناسي ،پتروفيزيكي ،ژئوفيزيكي
ارائه راهكارهاي علمي براي حل مشكالت عمليات توليد از ديدگاه علوم زمين
 -2-5فناوري ازدياد برداشت:
بررسي عملكرد مخازن گاز ميعاني در مقابل تخليه فشار و بازگرداني گاز خشك
بررسي فرآيند انحالل گاز در نفت مخازن
بررسي رفتار ريزش ثقلي
بررسي روشهاي پيشگيري از رسوبات آسفالتين در چاه ،لوله ها ،تفكيكگرها و پمپها
مطالعات جامع فني و اقتصادي اجراي طرحهاي ازدياد برداشت
ارائه روشهاي مديريتي و حقوقي براي اجراي طرحهاي ازدياد برداشت از طريق قراردادهاي رايج در صنعت
نفت
بررسي مكانيزم هاي مختلف توليدي و همچنين مكانيزم غالب توليد از مخازن كشور جهت مطالعه و پيشنهاد
بهترين روشهاي ازدياد برداشت
بررسي جامع توليد از مخازن با رويكرد لحاظ نمودن روشهاي ازدياد برداشت جهت افزايش بازدهي كلي
برداشت
انجام مطالعات و توسعه فناوريهاي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين
اجراي طرحهاي پايلوت براي روشهاي كه در مرحله پژوهشي و آزمايشگاهي به نتايج خوبي رسيدهاند.
 -3-5توسعه فناوري چاهها:
عرضه و تأمين تخصصها و فناوري در حفاري ،عمليات چاههاي (اكتشافي ،ارزيابي ،توليد و تزريقي) ،توسعه
عمليات توليد از ميدانهاي نفتي و گازي
ارائه مدلهاي كاربردي جهت افزايش ايمني عمليات حفاري و سرويس چاه
توسعه فناوري مغزهگيري ،آزمايشات مغزه ،ساخت لوله مغزي سيار ( )Coiled tubingو تجزيه و تحليل نتايج
آزمايشات مغزه (متداول و خاص)
 -4-5فناوري توليد:
شناخت تنگناها و برنامهريزي براي رفع آنها
دستيابي به فناوريهاي چاه و ميدانهاي هوشمند
دستيابي به فناوري نفتهاي بسيار سنگين
توليد با ارائه برنامه كسب و كار دراز مدت جهت بهينهسازي و پشتيباني
توسعه روشهاي تحليلي -عددي و تفسير دادههاي كوتاه مدت (چاه آزمايي) و طوالني مدت توليد از
چاههاي نفت و گاز
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توسعه الگوريتمهاي تطابق تاريخچه توليد
توسعه روشهاي اندازهگيري در زمان توليد
 -5-5توسعه فناوري فرآورش نفت و گاز:
راهكارها و فناوريها در واحدهاي بهرهبرداري ،نمكزداييها NGL ،ها
بهينهسازي تأسيسات مديريت آبهاي همراه و مديريت ضايعات فناوري فرآورش نفتهاي بسيار سنگين
 -6-5توسعه فناوريهاي نفت:
بهينهسازي توليد از ميدانهاي جديد و ميدانهاي در حال توليد
توسعه سريع تواناييهاي فني براي استخراج از مخازن كربناتي ،ارزيابي اهداف و تعيين مشخصات مخازن
حفاري
 -7-5فناوري زيست محيطي و ايمني:
تدوين آييننامهها ،دستورالعملها و استانداردهاي HSE
اجراي پروژههاي محيط زيست در عمليات حفاري
بررسي تصفيهپذيري آبهاي همراه نفت
 -8-5فناوري نرمافزارها و :ICT
توليد و توسعه نرمافزارهاي تخصصي با كاربردهاي موردنياز در صنعت نفت
بوميسازي ( )customizeنمودن نرمافزارها بر اساس ويژگيها ،شرايط و مشخصات فني خاص
 -9-5فناوري استراتژيك تلفيقي:
ايجاد كنسرسيومهاي ازدياد برداشت
مشاركت در تحقيقات بينالمللي نفت
واگذاري پروژههاي تحقيقاتي به دانشگاهها
تجهيز دانشگاههاي كشور به منظور افزايش تحقيقات نفتي
 -10-5فناوري خوردگي و پوششها:
بررسي كليه عوامل مؤثر در خوردگي و چگونگي جلوگيري از آن
دستيابي به پوششهايي مناسب براي جلوگيري نمودن از پديده خوردگي
 -11-5فناوري بهينهسازي مصرف انرژي:
انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و بررسي قابليت جايگزيني انواع انرژي به روش مميزي انرژي
بهرهبرداري بهينه از انرژيهاي موجود و دستيابي به تركيب بهينه انواع انرژي
تدوين استراتژي مصرف انرژي در يك برنامه بلند مدت
 -12-5فناوري علوم انساني و ساير موارد:
افزايش ميزان بهرهوري ،يا بررسي تأثير فرهنگ سازماني و...
برنامهريزي و مديريت اجراي كليه پروژهها
تأمين نيروي انساني و بررسي مشكالت مبتالبه
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 -6فعاليتها

فعاليتهاي مديريت پژوهش و فناوري را ميتوان در سه بخش فعاليتهاي پژوهشي ،مشاركتهاي بينالمللي
و اطالع رساني معرفي نمود که بطور شماتيك در نمودار زیر نشان داده شده است:
فعاليتهاي مديريت پژوهش و فناوري

ساير فعاليتها

فعالیتهای پژوهشی

اطالعرسانی

پروژههاي پژوهشي

پروژههاي دانشجويي

مراكز تحقيقاتي -علمي

دانشگاهها

شركتهاي دانشبنيان

تعامل بامعاونت علمي وفناوري
رياست جمهوري

حضور در مجامع بينالمللي

تعامل با وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري

بولتن تحوالت بینالمللی صنایع
باالدستی

برگزاري كارگاههاي آموزشي

سایتبینالمللی

 -1-6فعاليتهاي پژوهشي
مديريت اجراي پروژههاي پژوهشي در راستاي تحقق امر احياء و استفاده بهينه از مخازن نفت و گاز كشور و
همچنين رفع مشكالت مبتالبه از آنها بعد از تعامل با دانشگاههاي ذيربط ،مراكز تحقيقاتي -علمي ،شركتهاي
دانشبنيان و پاركهاي علمي فناوري جهت ارائه مناسبترين پروپوزالهاي مرتبط با اهداف نظام پژوهشي
مصوب و نهايتاً حمايت از پروژههاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ،مجموعه فعاليتهاي
پژوهشي اين مديريت را تشكيل ميدهد.
 -1-1-6پروژههاي پژوهشي
تحقق اجراي پروژههاي پژوهشي شامل تعريف ،داوري ،تصويب ،عقد قرارداد و نهايتاً نظارت و كنترل در
اجراي آنها ميباشد بهطوري كه در سال  1394جمعاً تعداد  102پروژه پژوهشي درحال اجرا بوده كه تعداد 21
پروژه از آنها خاتمه يافته و  81پروژه پژوهشي ديگر در دست اجرا باقي مانده است.
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 -1-1-1-6پروژههاي خاتمه يافته

همانطور كه ذكر شد تعداد  21پروژه پژوهشي در سال 1394خاتمه يافته كه جدول و نمودار تعداد آنها به
تفكيك مديريت پژوهش و فناوري و امور پژوهش و فناوري شركتهاي تابعه به قرار زير ميباشند:
جدول تعداد پروژههاي خاتمه يافته درشركت ملي نفت ايران
نام مديريت /شركت /سازمان

تعداد

مديريت پژوهش و فناوري

3

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

4

شركت نفت فالت قاره

1

شركت نفت مناطق مركزي ايران

1

شركت ملي حفاري ايران

1

شركت نفت و گاز اروندان

2

شركت نفت خزر

4

شركت نفت و گاز پارس

1

شركت مهندسي و توسعه نفت

1

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

-

شركت پايانههاي نفتي ايران

2

مديريت اكتشاف

1

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

-

جمع كل
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14

4

3,5
2

2
1
0

3
2
1

3
2

1

1

1

1,5
1
.5

0

ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ /ﺷﺮﮐﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻌﺪاد

 -1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري
 -2ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب
 -3ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره
 -4ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان
 -5ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎري اﯾﺮان
 -6ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اروﻧﺪان
 -7ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺰر
 -8ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس
 -9ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
 -10ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
 -11ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
 -12ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺘﺸﺎف
 -13ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس

4

4

مدیریت پژوهش و فناوری

 -1-1-1-1-6فهرست پروژههاي خاتمه يافته
مديريت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
رديف

دانشگاه/مركز تحقيقاتي/

عنوان پروژه

1

مطالعه ،طراحي و فرموالسيون سيال مناسب جهت كنترل هرزروي و انجام
آزمايش ميداني در يكي از چاههاي مديريت اكتشاف

پژوهشگاه صنعت نفت

2

طراحي و فرموالسيون سياالت حفاري سبك و فوقسبك با خواص مطلوب
در شرايط عملياتي يكي از چاههاي شركت مديريت اكتشاف

پژوهشگاه صنعت نفت

3

طرح توسعه نرمافزارهاي حوزه باالدستي صنعت نفت (فاز صفر)

جهاد دانشگاهي

شركت دانشبنيان

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

بهينه سازی مدت زمان چرخش مته و نرخ نفوذ بر اساس مفهوم مقاومت
ظاهری سنگ برای ميدان بنگستان اهواز

دانشگاه صنعت نفت

2

تهيه سيستم شبيهساز آموزش اپراتور براي واحدهاي ميعانات گازي شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب

دانشگاه صنعت نفت

3

توسعه نرمافزار  EPATجهت تاسيسات باالدستي كارخانجات مارون  3در
مناطق نفتخيز جنوب (گاز مايع ،بهره برداري ،نمكزدايي و تقويت فشار)

پژوهشگاه صنعت نفت

4

تهيه و توليد نمونه آزمايشگاهي و ميداني مواد كندكننده خوردگي از
نوع محلول در هيدروكربور جهت تزريق مستمر سطحي در خطوط لوله
(دوفازي) و ايستگاه تقويت فشار (سه فازي)

جهاد دانشگاهي  -پژوهشكده
توسعه صنايع شيميايي كرج
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شركت نفت فالت قاره ايران
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

فاز دوم تدوين طرح جامع و نقشه راه ايجاد جزيره سبز صنعتي سيری با
هدف تهيه و تصويب سند تاسيس منطقه ويژه نفت و گاز

موسسهمطالعات
بينالمللي انرژي

شركت نفت مناطق مركزي ايران
رديف

1

عنوان پروژه
بوميسازي افزودني كاهنده اصطكاك خطوط انتقال نفت DRA

و ارزيابي ميداني

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
ايران

شركت ملي حفاري ايران
رديف

1

عنوان پروژه

بررسی و امکان سنجی تهیه و تدوین دانش فنی و ساخت مجموعه کامل
)MWD) Measurement While Drilling

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

صنایع شهید محالتی

شركت نفت و گاز اروندان
رديف
16

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طراحيوساختسامانههاينوينپليمريبهمنظورافزايشكاراييآبوگازتزريقيبه
مخازنميداندارخوين(فهليان،ايالموسروك)برايازديادبرداشتنفت

پژوهشگاه صنعت نفت

2

طراحيتفصيليزيرسطحيوارزيابيفني -اقتصاديسناريويبهينههوشمندي
برايمخزنفهليانميداندارخوينجهتپيادهسازيفناوريمخازن هوشمند

پژوهشگاه صنعت نفت

مدیریت پژوهش و فناوری

شركت نفت خزر
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

انجام آزمايشات مدل سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و بررسي
تثبيت موقعيت در شرايط مورينگ موجود و شرايط محيطي موقعيت

دانشگاه صنعتي شريف -مركز
پژوهشي مهندسي دريا

2

مطالعه و بررسي برنامه نرمافزاري پايداري و بارگيري و تخليه مخازن توازن و
بار سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير توام با ارايه راهحلهاي كاربردي
نمودن و بهينهسازي آن

دانشگاه صنعتي سهند

3

پايش هوشمندانه فناوريهاي حفاري در آبهاي عميق ميادين نفت و گاز

مؤ ّسسهمطالعات
بينالمللي انرژي

4

بررسي و تحليل نيروها و ممانهاي وارده و تغيير مكانهاي بوجود آمده بر
 63سازه اتصالي  Box Bottomسكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و
تعييننقاطبحرانيدرشرايطحفاري HOOK LOADباشرايطمحيطيمختلف

دانشگاه صنعتي سهند

شركت نفت و گاز پارس
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

امكان سنجي استفاده از گاز دياكسيدكربن جدا شده از تصفيه اتان در
سيستمهاي فلرينگ به عنوان Purging /Sweeping Gas

دانشگاه صنعت نفت

شركت مهندسي و توسعه نفت
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مطالعه آزمایشگاهی و نرمافزاری راههای جلوگیری از تشکیل رسوب
آسفالتین در مخازن سروک و فهلیان میدان نفتی یادآوران ،ارائه راهکار
اجرایی مناسب و توسعه نرمافزار

پژوهشگاه صنعت نفت
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شركت پايانههاي نفتي ايران
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طراحی و ساخت سامانه پیشگیری از تشکیل رسوب مخازن

جهاد دانشگاهي

2

طراحی و ساخت پوشش سیمانی برای اسکله شرقی

جهاد دانشگاهي

مديريت اكتشاف
رديف
18

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مطالعه جامع فسيلشناسي بر اساس پتانسيل ميكروفسيلهاي موجود
(پالينومورف ها ،فرامينيفرها ،نانوفسيلها ،آمونيتها) ،ايزوتوپهاي
استرنسيوم و بايوزوناسيون سازند گرو در حوضه زاگرس

دانشگاه تهران

مدیریت پژوهش و فناوری

 -2-1-1-1-6مختصري از نتايج پروژههاي خاتمه يافته
مديريت پژوهش و فناوري
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مطالعه ،طراحي و فرموالسيون سيال مناسب جهت كنترل هرزروي و انجام
آزمايش ميداني در يكي از چاههاي مديريت اكتشاف

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
مراحل مطالعاتي طرح از نقاط قوت پروژه بوده كه براي اولين بار در صنعت حفاري با اين حجم و توجه انجام گرفته و
اطالعات با ارزشي را در اختيار قرار داده است .مراحل آزمايشگاهي طرح ،محدوديتهايي را در زمينه آزمايش مواد
جديد كنترل هرزروي نشان مي داد كه با ابتكارات جالبي منجر به كسب نتايج گرديد.
تصويب و انجام مراحل عملياتي سياالت مختلف به منظور كنترل هرزروي و ساير پروژههاي انجام گرفته به موازات اين
طرح ،يكي از پرريسكترين مراحلي بوده كه با توجه به هزينه و شرايط سخت عمليات حفاري ،همت وااليي را ميطلبيد
كه نشان از عزم و حمایت همه جانبه به امر تحقيقات در صنعت نفت دارد.
فارغ از نتايج نهايي آزمايش ميداني ،تجاربي كه در طي مراحل انجام طرح توسط گروه پژوهشي و نظارتي بدست آمد
ميتواند در برنامهريزي و چگونگي طرحهاي پژوهشي مشابه و يا تكميلي آتي به كارگرفته شود.
از آنجا که مشکل هرزروي يک پديده مشترک در اکثر چاههاي کشور ميباشد ،طراحي چندين فرموالسيون در
رژيمهاي مختلف به دو صورت پيل و سيال با انواع مواد کنترل کننده هرزروي صورت پذيرفت .درهمين راستا با
توجه به نظر کارفرما مبني برارائه روشي جهت کنترل هرزروي بدون خروج مته حفاري ،سيستم پيل سيليکات -کلسيم
پيشنهادگرديده و استفاده از يک ( L.C.Mماده مسدود كننده) هم جهت استفاده درون سيال حفاري مورد بررسي
قرارگرفت.
2

طراحي و فرموالسيون سياالت حفاري سبك و فوقسبك با خواص مطلوب
در شرايط عملياتي يكي از چاههاي شركت مديريت اكتشاف

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
اين پروژه بعد از تست ميداني در چاههاي سفيد دنگ و چارك در حال حاضر خاتمه يافته است و گزارش نهائي آن هم
دريافت شده است ولي براي دريافت حسن انجام كار از طرف مجري ،مقرر گرديده است كه يك تست نهائي ديگر در
يكي ديگر از چاههاي معرفي شده از طرف مديريت اكتشاف انجام شود.
فرآيندهاي پيچيده تداركات و خريد ،پروسه زمانبر انجام آزمايش ميداني و معرفي چاههاي مورد نياز ،عدم آماده سازي
مواد و تجهيزات الزم از طرف مجري از جمله مسايل تاخير در انجام پروژه ميباشد.
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3

طرح توسعه نرمافزارهاي حوزه باالدستي صنعت نفت (فاز صفر)

جهاد دانشگاهي

چكيده پروژه و نتايج:
اين پروژه يكي از پروژههاي بنيادي ميباشد كه در رابطه با بحث نرمافزارهاي تخصصي در بخش باالدستي صنعت
تعريف شده است كه فعاليتهاي اين پروژه شامل تمامي اقدامات الزم جهت دستيابي به يك سند جامع و نقشه راه مستند
بر اساس نيازمنديهاي واقعي صنعت نفت براي توسعه نرمافزارهاي باالدستي ميباشد.
مخاطبين اين کار در سطح کارشناسي شامل تمامي کاربران و متخصصين شرکتهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران ،در
چهار حوز ه علوم زمين ،مخزن ،حفاري و بهرهبرداري و در سطوح باالتر شامل مديران در ردههاي مختلف ميباشد كه
نظرات كارشناسي و فني آنها در جلسات كميتههاي تخصصي و همچنين در قالب فرمهاي نظرسنجي دريافت شده است.
گزارشهاي نهايي اين پروژه شامل سند راهبردي توسعه نرمافزار در بخش باالدستي صنعت نفت میباشد که با توجه
به موضوعات مورد بررسي و مستندات تهيه شده در آن اولويتهاي توسعه نرمافزار ،برنامه جامع اجرا همراه با مراکز
توسعهدهنده حرفهاي در داخل کشور مشخص شدهاست.
از جمله خروجيهاي ديگر اين پروژه ميتوان به شناسايي نرمافزارهاي تخصصي کاربران شرکت ملي نفت ،مزايا و معايب
اين نرمافزارهاي تخصصي از ديدگاه کاربران ،شناسايي و تدوين شاخصهاي توسعه و ارزيابي و تعيين نرمافزارهايي که
در اولويت توسعه در بخش باالدستي نفت قرار ميگيرند ،میباشد.
بدون داشتن زيرساخت حرفهاي براي اجرا ،کنترل و پشتيباني ،توسعه نرمافزارها فقط در حد ماژولهاي غيرحرفهاي
خواهد بود که ممکن است تنها در بعد فني رشد مناسبي داشته باشند و در ديگر ابعاد ضعف بنيادي و در نتيجه شکست
وجود خواهد داشت .براي رفع اين مشکل در اين پروژه موضوعات کليدي ديگري تدوين شدهاند که اين موضوعات
طبق استانداردهاي توسعه نرمافزار شامل مباحث حقوقي و مالکيت نرمافزار ،مباحث برونسپاري ،پشتيباني ،نگهداري و
متدلوژي کاربردي جهت توسعه نرمافزارهاي حرفهاي ميباشد.
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مدیریت پژوهش و فناوری

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

بهينه سازی مدت زمان چرخش مته و نرخ نفوذ بر اساس مفهوم مقاومت
ظاهری سنگ برای ميدان بنگستان اهواز

دانشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
در اين پروژه با هدف بهينهسازي عمليات حفاري ،ارتباط سرعت حفاري با پارامترهاي مهمي مانند وزن روي مته ،سرعت
چرخشي رشته حفاري ،خواص گل حفاري ،نوع مته ،هيدروليک مته و خصوصيات سازند بيان شده است .در اين پروژه
سعي شده است تا با بهرهگيري از اطالعات مدلهاي سرعت حفاري (مثل مدل وارن و هامپرسد) براي متههاي مختلف با
استفاده از مفهوم مقاومت ظاهري سنگ و نيز دادههاي واقعي حفاري رابطهاي جهت توصيف کمي سرعت حفاري براي
ميدان نفتي اهواز ارايه شود .سپس ،بر همين اساس يک شبيهساز کاربردي جهت به دست آوردن بهترين وزن روي مته
و سرعت دوراني و بهترين هيدروليک حفاري تهيه و توسعه يافته است .همچنين با تحليل اطالعات متههاي استفاده شده
در چاههاي اين ميدان بهترين نوع مته براي هر يک از سازندهاي مورد نظر از طريق نرمافزار طراحي شده ،انتخاب شده
است .بعالوه در اين تحقيق ،تست ميداني نتايج ،صورت پذيرفت كه بدين منظور از چاههاي در حال حفاري و چاههاي
اطراف آنها به منظور مقايسه نتايج پروژه استفاده شد.
در صورت اجراي موفقيتآميز پروژه ،هزينههاي حفاري به علت كاهش مدت زمان چرخش و نرخ نفوذ مته در
سازندهاي مختلف گروه بنگستان ميدان نفتي اهواز با به دست آوردن بهترين وزن روي مته و سرعت دوراني ،بهترين
پارامترهاي هيدروليك حفاري و نيز عمق تعويض مته كاهش مييابد.
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2

تهيه سيستم شبيهساز آموزش اپراتور براي واحدهاي ميعانات گازي شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب

دانشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
در سالهاي اخير با گسترش دانش كامپيوتر و نيز پيشرفت دانش در مورد ارائه مدلهاي مختلف از پديده هاي حاكم
بر طبيعت ،تالش هاي زيادي براي پيشبيني رفتار پديده هاي مختلف انجام پذيرفته است .شبيهسازي يكي از ثمره هاي
اين پيشرفت است .نرمافزار آموزش اپراتور ()Operator Training Simulatorيا  OTSنرمافزار شبيهساز مجازي واحد
است كه بر پايه سيستم كنترل واحد عملياتي مورد نظر عمل مينمايد .بدين ترتيب اپراتور مي تواند همانند يك واحد
واقعي ،واحد شبيهسازي شده (مجازي) را كنترل ميكند .هدف از تهيه نرمافزار شبيهساز شامل امكان آزمايش سناريوهاي
مختلف بر روي واحد شبيهسازي شده قبل از آزمودن در واحد ،تهيه محيطي مناسب جهت آموزش پرسنل ،استفاده بهينه
از ظرفيت واحدها ميباشد.
سيستمهايي شبيهسازي ميشوند كه اشتباهات انساني در آنها سبب وارد آمدن خسارت سنگين ميگردد ،به اين ترتيب
تصميمات جديد قبل از اعمال به واحد اصلي در اين سيستم تست و عيب يابي ميشود .در حال حاضر اين نرمافزار با
قيمت گزاف از خارج كشور خريداري ميگردد .در اين پژوهش با استفاده از نيروي بومي ،نرمافزار  OTSبا قيمت بسيار
پايين تر ،داخل كشور توليد گرديد كه انتظار ميرود با تهيه اين نرمافزار با دقت باال امكان پيشبيني ،تحليل رفتار فرآيند،
سيستم كنترل و كل تجهيزات در حالت واقعي براي پرسنل مهندسي واحد فراهم شود و عالوه بر اين در زمينه آموزش
نيروهاي جديد الورود و حفظ و ارتقاء تجربيات پرسنل بسيار مثمر ثمر خواهد بود.
3

توسعه نرمافزار  EPATجهت تاسيسات باالدستي كارخانجات مارون  3در
مناطق نفتخيز جنوب (گاز مايع ،بهره برداري ،نمكزدايي و تقويت فشار)

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
انجام محاسبات مربوط به راندمان انرژي يكي از اساسيترين نيازهاي هر صنعتي براي برنامهريزي كاهش هزينههاي
انرژي است .در اين راستا استفاده از نرمافزاري مطمئن جهت انجام محاسبات ارزيابي عملكرد تجهيزات پر مصرف
انرژي مي تواند ابزاري سودمند باشد .در اين پروژه نرمافزار  EPATبراي تجهيزات انرژي بر کارخانجات مارون  3وابسته
به شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب توسعه يافته و بر روي سرور مرکزي مجتمع نصب گرديد.
اين نرمافزار براي محاسبات راندمان و اتالف انرژي در تجهيزات فرآيندي مناطق نفتخيز ميباشد كه ميتواند به عنوان
ابزاري كاربردي و مورد استفادة مهندسان در آن واحدها مطرح شود .اين تجهيزات شامل توربين گاز ،انواع مبدلهاي
حرارتي تک فاز ،پمپ ،فن و کمپرسور ميباشند .کاهش مصرف انرژي ،حفاظت از محيط زيست ،کاهش توليد پساب،
بررسي عملکرد تجهيزات انرژي بر و مديريت بر مصرف انرژي ،ارتقاي راندمان و بهبود عملکرد تجهيزات از ديگر موارد
اثربخش اجراي پروژه فوق ميباشند.
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4

تهيه و توليد نمونه آزمايشگاهي و ميداني مواد كندكننده خوردگي از نوع
جهاد دانشگاهي  -پژوهشكده
محلول در هيدروكربور جهت تزريق مستمر سطحي در خطوط لوله (دوفازي)
توسعه صنايع شيميايي كرج
و ايستگاه تقويت فشار (سه فازي)

چكيده پروژه و نتايج:
خوردگي يكي از مشكالت عمده در صنايع نفت و گاز به شمار ميآيد كه ساالنه مبلغ هنگفتي به خود اختصاص
ميدهد .وقفه در توليد ،زيان هنگفتي چه از نظر توليد هيدروكربن و چه از نظر هزينه تعميرات در پي دارد .استفاده از
بازدارندههاي خوردگي سالهاست كه به عنوان يكي از روشهاي كارامد در صنايع نفت و گاز به كار گرفته ميشود.
لذا با توجه به وجود منابع عظيم نفت خام در ايران ،توليد اين مواد در داخل كشور باعث حذف محدوديت در كاهش
مشكالت زياد ناشي از خوردگي از قبيل وقفه در توليد ،هزينه تعميرات و صرفهجويي ارزي قابل مالحظهاي ميگردد.
هدف از انجام اين پروژه ،بوميسازي دانش توليد مواد كند كننده خوردگي دو فازي و سه فازي بوده كه طي اين پروژه
پس از انجام مطالعات مورد نياز ،به توليد آزمايشگاهي مواد مذكور پرداخته شد و كتابچه دانش فني تهيه مواد مذكور
تدوين گرديده و پس از بررسي نتايج ارائه شده تست ميداني ،ممانعت كننده تهيه شده دو فازي مورد تاييد قرار گرفت.
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شركت نفت فالت قاره ايران
ردیف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

فاز دوم تدوين طرح جامع و نقشه راه ايجاد جزيره سبز صنعتي سيری با
هدف تهيه و تصويب سند تاسيس منطقه ويژه نفت و گاز

موسسهمطالعاتبينالمللي
انرژي

چكيده پروژه و نتايج:
هدف اين پروژه ،ايجاد بستر مناسب جهت تسهيل فرآيند توليد با انتقال فناوريهاي روز دنيا و ارتقاي مهارتهاي فني
و مديريتي در زمينه اكتشاف ،استخراج ،پااليش و فرآوري محصوالت هيدروكربوري است كه الزمه اين مهم توجه
به مديريت يكپارچه شركت نفت فالت قاره ايران برجزيره سيري درچارچوب قوانين و مقررات مناطق ويژه ميباشد.
فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه به شرح ذيل ميباشد:
بررسي كلي ضرورتها  ،مزايا و دستاوردهاي تبديل جزيره سيري به منطقه ويژه نفت وگاز
مطالعات راهبردي و تبيين خطوط كلي مديريت انرژي
مطالعات مرحله شناخت و امكان سنجي شامل:
 )1بررسي و مطالعه وضعيت جغرافيايي طبيعي جزيره
 )2بررسي اوليه اطالعات پايه موردنياز
 )3مطالعات اجتماعي ،فرهنگي و سياسي
 )4مطالعات زيست محيطي و پدافند
 )5مطالعات ساختار فعاليتها و ذينفعان در جزيره
 )6مطالعات حقوقي و مالكيتي
 )7مطالعات زيرساختها و بسترخدمات جزيره
چشم انداز توسعه فعاليتها در جزيره
تجزيه و تحليل موضوع شامل:
 )1اهداف و برنامههاي صنعت نفت در توسعه جزيره
 )2بررسي موانع و محدوديتهاي توسعه جزيره
 )3بررسي ظرفيتها و فرصتهاي توسعه جزيره
 )4تجزيه و تحليل نهايي و جمع بندي()SWOT
تدوين مستندات فني و سامانه اطالعات جغرافيايي
نتايج بدست آمده در پروژه ،به شرح ذيل ميباشد:
تبيين مزايا و راهكارهاي تاسيس منطقه ويژه نفت و گاز سيري
ارائه خطوط كلي و راهكارهاي اساسي براي استفاده حداكثري از قابليتهاي قانون مناطق ويژه و ضوابط ذيربط در
توسعه متوازن و پايدار جزيره و حداكثرسازي بهرهوري جزيره در توسعه اقتصادي كشور
تدوين خطوط كلي مديريت انرژي ضمن بهرهگيري از قابليتهاي قانون و آييننامههاي مناطق ويژه
تدوين راهبردهاي اصلي تبديل جزيره سيري به منطقه ويژه نفت وگاز
تهيه بستر نرمافزاري سامانه اطالعات جغرافيايي( )GISجهت بارگذاري اليههاي اطالعاتي مختلف از جزيره سيري
24

مدیریت پژوهش و فناوری

شركت نفت مناطق مركزي ايران
رديف

1

عنوان پروژه
بوميسازي افزودني كاهنده اصطكاك خطوط انتقال نفت DRA

( )Drag Reduce Agentو ارزيابي ميداني

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

چكيده پروژه و نتايج:
امروزه با توجه به افزايش تقاضا در خصوص ميزان صادرات براي نفت خام و فرآوردههاي نفتي ،افزايش برداشت از منابع
هيدروكربني مدنظر قرار گرفته است كه به دنبال خود ،افزايش ظرفيت انتقال تأسيسات سطحاالرضي و درنتيجه نياز به احداث
سيستمهايفشارافزاييواحداثخطوطلولهجريانيجديدخواهدبود.باتوجهبهاينكهنوعجرياندرخطوطلولهانتقال(نفت،
گازوسوخت)ازنوعآشفتهميباشد،اينموضوعميزانهزينهتمامشدهراجهتانتقالبيشترموادنفتيافزايشميدهد.باتوجه
به اينكه ميزان افزايش برداشت ،ميزان فشار اعمال شده بر روي خطوط انتقال را زياد كرده و اين كار بر ميزان طول عمر خط لوله
نيزتأثيرمنفيميگذارددرنتيجهجهتكاهشهزينههايعملياتي،ازمواديتحتعنوانبهبوددهندهجرياناستفادهميشودكه
تركيباتپليمرهاييباوزنمولكوليباالوباقابليتانحاللدرموادنفتيميباشد.اينپليمرهادارايانعطافپذيريمناسبيهستند
كه پس از تزريق به خطوط انتقال با مؤلفه جريان درون خطوط بر هم كنش داده و الگو جريان را تغيير ميدهند كه اين تغيير از
ميزان اتالف انرژي درون خطوط جلوگيري و سرعت و ظرفيت برداشت را افزايش خواهد داد لذا ميتوان با افزودن مقادير بسيار
كمي از اين مواد ميزان هزينههاي تمام شده را كاهش قابل توجهي داد .بهطور كلي ويژگيهاي بهبود دهنده جريان عبارتند از:
عدم تغيير در ويسكوزيته سيال
عدم تغيير در دانسيته سيال
عدم تغيير ويژگيهاي مواد انتقال دهنده
تغيير جريانهاي آشفته
همچنين استفاده از بهبود دهندههاي جريان مزاياي اقتصادي زيادي دارند كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
مديريت تقاضاهاي فصلي
صرفهجويي در مصرف انرژي
عدم نياز به احداث خطوط لوله جرياني جديد در زمان افزايش توليد
كاهش ويسكوزيته نفت
كاهش ميزان خوردگي
كاهش تهنشيني واكس
افزايش سرعت سيال
پروژه پژوهشي بوميسازي ساخت كاهنده اصطكاك در خطوط لوله نفت در سه فاز :مطالعاتي ،ساخت افزودني در مقياس
آزمايشگاهيوارزيابيعملكرد،توليدنيمهصنعتيوارزيابيميدانيآندرخطوطلولهانتقالنفت،آغازومرحلهنهاييوارزيابي
صنعتي پروژه با موفقيت در ميدان دالپري به پايان رسيده است .بوميسازي اين ماده همراه با بوميسازي فناوري پيشرفته توليد
كاتاليست و پليمريزاسيون مورد نياز و قابليت توليد محصول در مقياس نيمه صنعتي انجام شده است كه درصورت توسعه اين
طرح در مقياس صنعتي گامي بسيار مهم و ارزشمند در خودكفايي كشور و قطع وابستگي خارجي از واردات اين ماده گرانبها
و پرمصرف در شركت ملي نفت ايران برداشته خواهد شد.
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شركت ملي حفاري ايران
رديف

1

عنوان پروژه

بررسی و امکان سنجی تهیه و تدوین دانش فنی و ساخت مجموعه کامل
MWD

()Measurement While Drilling

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

صنایع شهید محالتی

چكيده پروژه و نتايج:
با توجه به موقعيت حساس ميادين نفتي كشور خصوصاً ميادين مشترك از يك طرف ،و توسع ه ناوگان حفاري شركت
ملي حفاري ايران و نياز به استفاده از فناوريهاي نوین و ابزارهايي در جهت كارايي بهتر و ضريب امنيت بيشتر در راستاي
افزايش سرعت و دقت در روند عمليات حفاري از طرف ديگر ،لزوم بوميسازي ،بروزرساني ،حضور موثر در بازار
رقابتي و استفاده گسترده از ابزارهاي جهتيابي حفاري را ضروري مينمود لذا اين پروژه جهت تحقق الزامات فوق
الذكر مطرح و اجرا گرديده و به نتايج زير رسيده است:
بوميسازي و ساخت كامل ابزار MWD
صرفهجويي ارزي در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي
امكان عمليات همزمان تعداد بيشتري از گروههاي حفاري جهتدار
افزايش ميزان توليد نفت و گاز به خصوص در ميادين مشترك

شركت نفت و گاز اروندان
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طراحي و ساخت سامانههاي نوين پليمري به منظور افزايش كارايي آب و
گاز تزريقي به مخازن ميدان دارخوين (فهليان ،ايالم و سروك) براي ازدياد
برداشت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
پس از مطالعات علمي و گردآوري تجارب گذشته ،پليمرهاي مختلف سنتز و مورد بررسي قرار گرفت .رفتار جرياني و
پايداري سامانههاي پليمري در آبهاي سازندي فهليان ،سروك و ايالم مشخص و آزمونهاي جذب و  IFTانجام گرفت.
كارآيي سامانههاي  ،PWAGفوم و پليمر /سورفكتنت در جابجايي نفت خام تعيين شد.
الزم به ذكر است كه ارزيابي كارآيي اين سامانه ها در آزمونهاي مغزه ،نيازمند تامين مغزه مناسب ميباشد.
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2

طراحي تفصيلي زيرسطحي و ارزيابي فني -اقتصادي سناريوي بهينه
هوشمندي براي مخزن فهليان ميدان دارخوين جهت پيادهسازي فناوري
مخازن هوشمند

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
فناوري مخازن هوشمند ميتواند در جهت  Production Optimizationيا همان بهينهسازي توليد گام بردارد و در بهبود
مديريت مخزن ( )Reservoir Managementنقش مهمي ايفا كند .با بهكارگيري اين فناوري ميتوان هم براي ميادين
قديمي و در حال توسعه و همچنين ميادين جديد ،طرح جامع توسعه ميدان با رويكرد اين فناوري تهيه كرد .اين فناوري
يک رويکرد نگرش جديد بوده كه با بهبود فناوريهاي سنتي مي توان به مزاياي زيادي از جمله افزايش برداشت نهايي
از مخازن ( ،)Ultimate Recoveryشتاب دادن به روند توليد ،كاهش هزينههاي  CAPEXو  OPEXدر پروژههاي نفتي
و بهبود مسائل محيط زيستي اشاره كرد.
در اين فرآيند ،ابتدا مدل استاتيک میدان ساخته شد و در ادامه به ساخت مدلهاي پايه مهندسي مخزن نظير مدل سيال
( ،)PVTچاه آزمايي ( )Welltestو ...پرداخته شد .در ادامه کار فرآيند مهم تطابق تاريخچه ( )History Matchبه جهت
حصول از اطمينان مدل جهت پيشبيني رفتارهاي آينده مخزن انجام پذيرفت با توجه به دادههاي چاه آزمايي و دادههاي
فشار استاتيک ،مدل تطابق تاريخچه آن به روز گرديد .در ادامه ،با کمک مدل تطابق يافته با تاريخچه (،)HMed Model
سناريوهاي پيشبيني آينده توليد ( )Production Prediction Scenariosمورد بررسي قرار گرفت که خروجي آن منتج
به ارائه سناريوي بهينه متداول( )Conventionalاز ميدان جفير گرديد.
سپس با داشتن سناريوي بهينه متداول ،فرآيند بهكارگيري تکنولوژي مخازن هوشمند براي افزايش توليد نفت از ميدان
آغاز گرديد .در اين مرحله پس از طراحي ادوات هوشمندي درون چاهي براي بهبود تابع هدف ،سناريوهاي مختلف
برداشت مورد بررسي قرار گرفت.اين مراحل منتج به ارائه سناريوي بهينه هوشمندي خواهد شد .لذا با مقايسه سناريوهاي
متداول و هوشمند ميتوان به ميزان ارزش افزوده ناشي از بهكارگيري اين تکنولوژي پيبرد .درادامه با ارزيابي فني
اقتصادي و تحليل ريسک بهترين سناريوي هوشمندي ،مي توان ديد بهتري از اين موضوع به دست آورد .اثر بخشي
بهكارگيري تکنولوژي مخازن هوشمند در اين ميدان افزايش توليد سياالت مطلوب (نفت) و کاهش توليد سياالت
نامطلوب (مانند آب در سناريوي تزريق آب) به صورت توامان ميباشد و با بهكارگيري اين تکنولوژي بهبود قابل
مالحظهاي در تابع هدف به دست خواهد آمد.
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شركت نفت خزر
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

انجام آزمايشات مدل سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و بررسي
تثبيت موقعيت در شرايط مورينگ موجود و شرايط محيطي موقعيت

دانشگاه صنعتي شريف -مركز
پژوهشي مهندسي دريا

چكيده پروژه و نتايج:
 -1تحليل دادههاي اخذ شده از سكوي اميركبير (نمودارهاي  RAOو پراكندگي جهت باد و موج و)...
 -2مدلسازي نرمافزاري ()MOSES
 -3مدلسازي آزمايشگاهي ،بررسي تحليل ابعادي و سناريوهاي تست مدل سكوي اميركبير جهت كنترل حركات سكو
و كشش در خطوط مهار
 -4بررسي حوضچههاي فراساحلي مطرح در جهان
 -5مدلسازي تجربي سكو به همراه بررسيهاي اوليه ابعادي
 -6بررسي مقدماتي فرآيند تست ،ويژگيها ،ابعاد مدل و محيط تست
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2

مطالعه و بررسي برنامه نرمافزاري پايداري و بارگيري و تخليه مخازن توازن و
بار سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير توام با ارايه راه حلهاي كاربردي
نمودن و بهينهسازي آن

دانشگاه صنعتي سهند

چكيده پروژه و نتايج:
در پروژه حاضر ابتدا نتايج و منحنيهاي اوليه حاصل از نرمافزار طراحي شده براي شرايط سالمت سكو ارائه شده و سپس
برنامه توليد شده در محيط نرمافزار  MATLABبراي  6سناريو با شرايط بارگذاري مختلف شامل جابجايي ،جابجايي در
شرايط طوفاني ،بقا و پايندگي همراه با شير فورانگير و رايزرها ،عمليات همراه با شير فورانگير و رايزرها ،بقا و پايندگي
بدون شير فوران گير و رايزرها ،عمليات بدون شير فورانگير و رايزرها ،بر اساس دفترچه پايداري کنترل گرديد .در ادامه
و در بخش محاسبات مربوط به حالت صدمه ديده سکو ،چندين سناريوي آسيبديدگي مورد بررسي قرار گرفته و براي
هر يك از سناريوها نتايج عددي مدل تهيه شده با نتايج شركت طراح مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفتهاند .همچنين براي
اطمينان از عملكرد مناسب نرمافزار تهيه شده ،عملكرد آن بر روي سكو بهطورر آزمايشي كنترل گرديد.
در فاز نهايي طرح نيز به موارد مربوط به ممان خمشي و نيروي برشي در سازه بويژه در محل اتصال ستون ها با مهار بندها
و پانتونها پرداخته شد .از اين رو تنشهاي نقاط مختلف سازه سكو تحت بارهاي ناشي از وزن سازه و تجهيزات متصل
شده به سازه اصلي سكو محاسبه گرديد .نتايج تحليلهاي فوق نشان ميدهند كه مقادير تنشهاي بوجود آمده ناشي از
ممان خمشي و نيروي برشي در طول پانتون ها كمتر از حد مجاز تنشهاي تسليم مصالح مورد استفاده بوده و نقاط تمركز
تنش غالباً در محل اتصال ستونها به مهاربندها و ستون ها به پانتون ها مشاهده ميشوند.
نحوه توزيع تنش در سازه سکوي نيمه شناور اميرکبير بيانگر آن است که در محل نصاب دكل و اطراف  Moon Poolدر
تمامي طبقات عرشهها تمرکز تنشي وجود دارد .به عبارت ديگر با اطمينان ميتوان چنين بيان کرد که در تمامي طبقات
عرشهها ،اطراف  Moon Poolمحل تمرکز تنش ميباشد که در عرشه فوقاني از شدت بيشتري برخوردار است و در
طبقات پايينتر کاهش کمي نشان ميدهد .دليل اين امر را ميتوان تاثير مستقيم وزن تجهيزات نصب شده بر روي عرشه
فوقاني دانست.
همچنين در محل اتصال ستونها به عرشهها تمرکز تنشي ديده ميشود .چنين تمرکز تنشي در تمامي سازهها قابل مشاهده
بوده ،ليكن مقدار مشاهده شده در اين سازه به ميزاني نيست که تحت اثر نيروهاي هيدرواستاتيکي بتواند منجر به مشکالت
جدي در سازه سکو گردد.
در سازه مورد مطالعه در اين پژوهش نيز تمرکز تنش قابل توجهي هم در محل اتصال ستونها به پانتونها و نيز در ورقهاي
سختکننده ديده ميشود اما مقادير تنش محاسبه شده براي پاي ستونها از مقاومت نهايي ورقهاي استفاده شده کمتر
ميباشد به نحوي که ميتوان بيان کرد سازه در حاشيه ايمني قابل قبولي قرار دارد .در نهايت محل اتصال مهاربندها به
ستونها از جمله نواحي هستند که تمرکز تنش در اين نواحي قابل مشاهده ميباشد ،هر چند که در تحليل استاتيکي،
محلهاي مذکور از تنش زيادي برخوردار نيستند.
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3

پايش هوشمندانه فناوريهاي حفاري در آبهاي عميق ميادين نفت و گاز

مؤ ّسسه مطالعات بينالمللي انرژي

چكيده پروژه و نتايج:
در ابتداي اين پژوهش به تعريف آبهاي عميق ،تاريخچه حفاري در اين مناطق و شناخت نواحي داراي منابع
هيدروکربني در آبهاي عميق جهان پرداخته شده است .در ادامه ،عمليات حفاري فراساحلي و چالشهايي که صنعت
در حين عمليات حفاري با آن روبروست به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت ،فناوريهاي حفاري در آبهاي
عميق از دو جنبه عملياتي و تجهيزاتي معرفي گرديده و درخت فناوريهاي اين حوزه ترسيم شده است.
بهاي عميق ميادين نفت و گاز تهيه شده است .در
بر اساس درخت فناوري ،شناسنامه فني فناوريهاي حفاري در آ 
شناسنامه فني فناوريها ،ابعاد مختلف فناوري و معرفي اجمالي از آن صورت گرفته تا متخصصين مختلف بتوانند با آنها
آشنا شده و شناخت اوليهاي از فناوريهاي موجود در اين حوزه در آنها ايجاد گردد و اين امر بتواند به تصميمگيري
مديران ارشد در صنعت نفت كمك نمايد.
شناسنام ه فناوريهاي ارائه شده در دو ديدگاه تجهيزاتي و عملياتي جاي داده شدهاند .فناوريهاي معرفي شده در بخش
تجهيزاتي شامل سکوي نيمه شناور ،کشتي دريايي ،سكوي پايه كششي و سكوي اسپار و يکي از جديدترين فناوريهاي
حوزه آب عميق با عنوان سيستمهاي شناور حفاري ،بهرهبرداري ،ذخيره و تخليه ميباشد .عالوه بر اين با توجه به شرايط
خاص حفاري در آبهاي عميق ،عمليات حفاري به کمک ساختارهاي شناور مذكور نيازمند فناوريهايي است که
در حفاري آبهاي کم عمق نياز نبود اين فناوريها سيستم حفظ موقعيت ،سيستم رايزرهاي دريايي ،سيستم فورانگير
زيرسطحي و سيستم خنثي کننده حرکات رشته حفاري را شامل ميشود .در بخش فناورهاي عملياتي ،حفاري با لوله
جداري ،سيستم لولههاي ارتجاعي ،حفاري فشار مديريت شده ،بستر مجازي شناور ،حفاري چاه باريك و حفاري نوين
چاه خيلي باريك معرفي ميشوند.
در مرحله آخر اين تحقيق با استفاده از ابزار تحليل پتنت و نمايهسازي براي شرکتها ،جايگاه فناوري در نحوه مديريت و
عمليات شرکتهاي بزرگ و منطقهاي فعال در ميادين آبهاي عميق؛ ترسيم شده تا بهعنوان يکي از اصليترين خطوط
راهنماي حرکت شرکت نفت خزر در اين حوزه ،مدنظر قرار گيرد.
در اين مرحله ابتدا به تحليل پتنتهاي ثبت شده در اين حوزه پرداخته ميشود .الزم به ذکر است که شناسايي پتنتها در
اين پروژه با رجوع به مهمترين پايگاههاي اطالعاتي پتنتها انجام گرفته و در اين بين ممکن است بنا به داليل مختلف،
اطالعات برخي پتنتها از سوي شرکتهاي صاحب آن يا پايگاههاي اطالعاتي ارائه نشده باشد.
پس از تحليل پتنتها ،محيط فناورانه حوزه حفاري در آبهاي عميق مورد بررسي قرار گرفته و فعاليت بازيگران اين
عرصه تجزيه و تحليل شده است .براي دستيابي به اطالعات مورد نياز ،از گزارشها و وبسايتهاي شركتهاي مورد
نظر و همچنين مراجعه به اطالعات و گزارشهاي تحليلي استفاده شده است .براين اساس ،بازيگران حوزه فناوريهاي
حفاري در آبهاي عميق ،به سه دسته شرکتهاي بزرگ در اين حوزه که در سطح جهاني فعاليت ميکنند ،شرکتهاي
بينالمللي فعال در منطقه خزر و شرکتهاي کوچکتر و محلي تقسيم شده است .براي شرکتهاي بزرگ فعال سعي
شده است تا اطالعات موجود در مورد تمامي شركتها ،در قالبي مشابه و دستهبنديشده قرار داده شوند تا انجام مقايسه
و تحليلها ،تسهيل شود .اين قالب شامل تاريخچه ،فعاليتهاي کلي شركت و فعاليت خاص در زمينه حفاري آبهاي
عميق است .شرکتهاي کوچکتر و محلي در قالب يک جدول که اطالعات مليت ،سال تاسيس و فعاليتهاي آنها
در حوزه حفاري آب عميق در آن گنجانده شده است ،معرفي شدهاند.
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نهايتاً با توجه به اين نکته که اطالعات مربوط به شرکتهاي فعال در منطقه خزر ،از اهميت بيشتري براي شرکت نفت
خزر برخوردار ميباشد ،قسمت ويژهاي به معرفي فعاليتهاي اين شرکتها اختصاص داده شده است.
پس از شناسايي و تحليل پتنتها و همچنين معرفي شرکتها به عنوان بازيگران اصلي فناوريهاي اين حوزه ،جمعبندي
کلي در خصوص وضعيت فناوريهاي اين حوزه انجام شده و نمونههايي از توسعه فناوريهاي تجهيزاتي و فرايندي در
اين حوزه بيان شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
ترسيم درخت فناوري در يک سازمان ،ما را در فهم وضعيت موجود و فضاي پيش رو و نحوه سرمايهگذاري در
فناوريهاي موردنياز ياري ميرساند .از اينرو براي حوزه حفاري در آبهاي عميق و فوق عميق نيز درخت فناوري
ميبايست ترسيم گردد.
بهاي عميق ،ارتقاي اطالعات كارشناسان و متخصصين
يكي از مهمترين اهداف پروژه پايش فناوريهاي حفاري در آ 
در سطوح مختلف نسبت به فناوريهاي موجود اين حوزه است .بديهي است كه هرچه ميزان شناخت و اطالعات
بهاي عميق بيشتر باشد در انتخاب
كارشناسان در سطوح مختلف نسبت به فناوريهاي متفاوت حوزه حفاري آ 
فناوريهاي مناسب ،به معناي فناوريهايي که نه لزوماً داراي کاملترين و جامعترين قابليتها و گرانترين قيمتها باشند
بلکه به معناي فناوريهايي که بيشترين تناسب را با مسائل فني و چالشهاي عملياتي منطقه دارند ،موفقتر خواهند بود.
در حوزه مديريت فناوري ،استفاده از اطالعات پتنتها و تحليل اين دادهها بسيار حائز اهميت است .بهطورر کلي ،تحليل
پتنت اطالعات مفيدي را در اختيار تصميمگيران قرار ميدهد که در نهايت ميتوان از طريق تحليل و بررسي اطالعات،
يک فناوري را به خوبي شناخت و با ديدي مناسب ،برنامههاي آتي را در آن زمينه تدوين کرد .با تحليل پتنت ميتوان
اطالعات مفيدي از فعاليتهاي فعلي پژوهشي و جهتگيري آينده شرکتهاي ديگر به دست آورد .اين اطالعات بسيار
دقيقتر و قابلاطمينانتر از اطالعاتي است که اين شرکتها در بروشورهاي تبليغاتي خود ارائه ميکنند .در نتيجه ميتوان
شرکاي راهبردي خود را با آگاهي و از روي اطالعات دقيق انتخاب کرد.
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4

بررسي و تحليل نيروها و ممانهاي وارده و تغيير مكانهاي بوجود آمده بر 63
سازه اتصالي  Box Bottomسكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و تعيين
نقاط بحراني در شرايط حفاري  HOOK LOADبا شرايط محيطي مختلف

دانشگاه صنعتي سهند

چكيده پروژه و نتايج:
در اين طرح ،ابتدا با استفاده از روشهای آزمون غيرمخرب ،شامل آزمون چشمی  ،VTآزمون با مايع نافذ  ،PTآزمون
با ذرات مغناطيسی  MTو آزمون فراصوتی  ،UTاتصاالت جوش در المانهای سازهای  Box Bottomسکوی حفاری
نيمهشناور ايران اميرکبير مورد بازرسی قرار گرفت .با وجود اينکه هيچ نوع عيبی در جوش های مذکور مشاهده نشد،
به دليل مشاهده بعضی عاليم ،لزوم به کارگيری يک سيستم مناسب حفاظت از خوردگی ضروری به نظر میرسد .در
نهايت بر اساس دستورالعملهای آئيننامههايی از قبيل  ،DNVبرنامه بازرسیهای غيرمخرب و روشهای بازرسی مناسب
برای سکو پيشنهاد گرديد.
در ادامه جهت تحليل عددی نيروها ،ممان ها و پيچش ها در اجزای سازهای  Box Bottomابتدا بر اساس نقشه های چون
ساخت سکو ،مدل هيدروديناميکی و سپس مدل سازهای کاملی از سکو در نرمافزارهای  ANSYSو DNV SESAM
ايجاد و پاره ای از نتايج تحليل با نتايج شرکت طراح سکو  GVAمقايسه و از صحت مدلسازی اطمينان حاصل گرديد.
همچنين نتايج تحليلها با اندازهگيریهای ميدانی که توسط سيستمهای خاص اندازهگيری جهت کرنش سنجی و شتاب
سنجی طراحی و ساخته شده بود مقايسه گرديد .تطابق نسبتا خوب آنها گواه ديگری بر صحت مدلسازی بود.
در نهايت شرايط متناظر با شرايط حفاری در مدل عددی اعمال و محلها و موقعيتهای بحرانی در بخش Box Bottom
تعيين و مشخص گرديد که در شرايط موجود برای هيچ يک از ترکيبهای بارگذاری پيشبينی شده آئيننامه طراحی
 ،DNVمشکل خاصی در اعضای سازهای  Box Bottomپيش نميآيد .البته وجود تنشهای قابل مالحظه در بعضی از
نقاط بحرانی میتواند منجر به بروز خستگی در اين نقاط گردد.
در اين گزارش براساس شرح خدمات پيشبينی شده در طرح ،ابتدا با استفاده از روشهای آزمون غيرمخرب ،اتصاالت
جوش در المانهای سازهای بخش  Box Bottomسکوی حفاری نيمه شناور ايران اميرکبير مورد بازرسی قرار گرفت.
بدين منظور تيم بازرسی متشکل از يک نفر متخصص جوشکاری به همراه تعدادی بازرس رسمی جوشکاری به مدت
يک هفته بر روی سکو مستقر شده و بخشهای مختلف و به ويژه حساس  Box Bottomرا با روشهاي اعالم شده از
سوی کارفرمای محترم مورد بازرسی دقيق قرار دادند .اين روشها شامل آزمون چشمی  ،VTآزمون با مايع نافذ ، PT
آزمون با ذرات مغناطيسی  MTو آزمون فراصوتی  UTمیباشد.
بر اساس نتايج بازرسی چشمی جوش ،هيچ نوع عيبی در جوشهای مربوط به بخش  Box Bottomمشاهده نشد .با
وجود اين ،حضور عاليم مربوط به شروع خوردگی ،کندگی اليه رنگ ،حضور لجن و اتمسفر خورنده ،عمر سازه را
با مشکالتی روبرو خواهد کرد و لزوم به کارگيری يک سيستم مناسب حفاظت از خوردگی مانند استفاده از حفاظت
کاتدی در کنار ساير تمهيدات بکار رفته ضروری به نظر میرسد.
نتايج بازرسی جوشها با مايع نافذ و ذرات مغناطيسی نيز همگی داللت بر سالم بودن جوش و عدم حضور عيوب قابل
تشخيص در اين بخش سکو و در زمان انجام بازرسیها دارند .در کنار روشهای فوق ،آزمون فراصوتی نيز بر کيفيت
باالی جوشها صحه گذارده و تنها در چند مورد عيب ناهمراستايی و ناهمترازی جوش مشخص شد که ناشی از تفاوت
ضخامت صفحات بود که از سطح پشت جوش همترازی رعايت و در سطح بيرونی جوش به صورت جوش گوشه
بخوبی اتصال داده شده بود و مورد تأييد قرار گرفت.
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در نهايت بر اساس دستورالعملهای پيشبينی شده آئيننامههای مختلف ،از جمله  ،DNVبرنامه بازرسیهای غير مخرب
و روشهای بازرسی مناسب برای سکوی امير کبير ارائه گرديد.
در ادامه بر اساس بند ديگر شرح خدمات پيشبينی شده طرح جهت تحليل عددی نيروها ،ممانها و پيچشها در
اجزای سازهای  Box Bottomابتدا بر اساس نقشههای چون ساخت سکو ،مدل هيدروديناميکی و سپس مدل سازهای
کاملی از سکو که تقريبا شامل تمامی اجزای سازهای آن بود در نرمافزارهای  ANSYSو  DNV SESAMايجاد و
پارهای از نتايج تحليل با نتايج مشابه ارائه شده توسط شرکت طراح سکو  GVAکه در دسترس بود مقايسه و از صحت
مدلسازی ها اطمينان حاصل گرديد .همچنين بر اساس شرح خدمات پيشبينی شده در طرح ،الزم بود که نتايج تحليلها
با اندازهگيریهای ميدانی مورد مقايسه قرار گيرد .بدين منظور سيستمهای خاص اندازهگيری جهت کرنش سنجی و
شتاب سنجی طراحی و ساخته شد که قابليت اندازهگيری و ثبت اتوماتيک کرنش و شتاب در نقاط مختلف پيشبينی
شده سکو را بهطورر همزمان دارد .بدين منظور تيم مجری طرح به مدت يک هفته در شرايط طوفانی بر روی سکو مستقر
شده و با نصب تجهيزات مورد نظر به اندازهگيريهای ميدانی اقدام نمود.
پس از استخراج نتايج اندازهگيری ،شرايط متناظر با مدت زمان انجام اندازهگيری ها بر روی مدل عددی تهيه شده اعمال
و نتايج جابجايیها و کرنشهای ايجاد شده در تعدادی از نقاط بحرانی پيشبينی شده ،تهيه و با نتايج اندازهگيری ميدانی
مقايسه گرديد که تطابق نسبتا خوب آنها گواه بر صحت مدلسازی بود.
در ادامه طرح بر اساس شرح خدمات پيشبينی شده ،شرايط متناظر با شرايط حفاری در مدل عددی صحت سنجی شده،
مدلسازی گرديد و محلها و موقعيتهای بحرانی در بخش  Box Bottomتعيين شد و مشخص گرديد که در شرايط
موجود برای هيچ يک از ترکيبهای بارگذاری پيشبينی شده آئيننامه طراحی  ،DNVمشکل خاصی در اعضای
سازهای  Box Bottomپيش نميآيد .البته وجود تنشهای قابل مالحظه در بعضی از نقاط بحرانی نشان دهنده خطر بروز
خستگی در اين نقاط می باشد که ضرورت دارد مطالعه جداگانه ای در خصوص خستگی برای کل سکو و نه صرفا
برای بخش  Box Bottomصورت گيرد.
همچنين به منظور کسب اطالع بر خط ( )on lineاز وضعيت بخشهای مختلف سکو و آگاهی به موقع از بروز ترکهای
اوليه به ويژه در اتصاالت جوشی ،با توجه به روش بهکار رفته در اين طرح که شيوه خاصی از روش پايش سالمتی
سازهای بود ،پيشنهاد میگردد که اين شيوه برای کل سکو به کار گرفته شده و با نصب دائمی تجهيزات مورد نياز ،بتوان
از وضعيت سازه کسب اطالع نموده و در صورت نياز به موقع تمهيدات الزم جهت مقاوم سازی يا تعميرات مورد نياز
را انجام داد.
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شركت نفت و گاز پارس
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

امكان سنجي استفاده از گاز دياكسيدكربن جدا شده از تصفيه اتان در
سيستمهاي فلرينگ به عنوان Purging /Sweeping Gas

دانشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
در برخی از پااليشگاهها سعی بر آن است که فلرينگ نرمال برحسب نوع طراحی ،شرايط عملياتی به سمت صفر سوق
داده شود اما اين شرايط در خيلی از موارد مثل پااليشگاههای گازی فعال در منطقه عسلويه چنين نيست و همواره مقداری
از گاز سوختی صرف عمليات ايمن و نگهداری مداوم شبکه فلر میشود.
عمليات ايمن و نگهداری مداوم در شبکه فلر به معنی تمهيدات الزم برای جلوگيری از خطرات انفجار به دليل نفوذ
اکسيژن در شبکه فلر در اثر ايجاد شرايط خالء در موارد خاص میباشد .از آنجایی که شبکه فلر به عنوان سوپاپ اطمينان
برای پااليشگاه محسوب میگردد ،میبايست به اصول و مبانی طراحی آن توجه دقيقی شود .شايد با کاهش نسبی ميزان
گازهاي ورودي بتوان به کمترين مقدار فلرينگ نرمال دست پيدا کرد ،اما با اين کار شبکه فلر در معرض خطرات
احتمالی قرار خواهد گرفت که به مراتب نتايج بدی را به همراه خواهد داشت.
در اين پروژه سعي شده است كه عمل کاهش فلرينگ نرمال با جايگزينی مقداري از گازهاي سوختي با گاز بی اثر هم
چون دياكسيدكربن که به حجم بااليي به عنوان گاز ضايعاتی در واحد شيرين سازی گاز اتان مجتمع گاز پارس جنوبی
توليد ميگردد امكانپذير شود بهطوري كه هم اكنون با اعمال نتایج حاصل از این پروژه ،اين گاز با خلوص باال و دارای
مقداری رطوبت و گازهای ديگر منجمله متان ،اتان و سولفيد هيدروژن ،بطور مداوم جهت ايجاد شرايط ايمن شبکه
فلر ،به آن ارسال میگردد.
با استراتژی درنظرگرفته شده در پروژه ،استفاده از گاز  CO2در  Tip Flareنيازي به واحدهاي شيرينسازي و نمزدايي
ندارد.
هيچگونه تغييري در  Total Sulfurارسالي به محيط زيست به واسطه استفاده از گاز ترش  CO2اتفاق نميافتد.
جنس لولههای  Stackفلر و سيستم فلر بالفعل براي چنين شرايط و موادی طراحي شده است.
نتايج شبيهسازي شبکه فلر با نرمافزار  Aspen Flare Netبراي جايگزيني  CO2بجاي گاز طبيعي هيچگونه محدويتي
را نمايان نميکند و کليه پارامترهاي طراحي در شرايط مطلوب قرار دارند ،لذا براساس شبيهسازي شبکه فلر ميتوان گاز
 CO2را در هر دو منظور ( Purgingو  )Sweepingاستفاده نمود.
هيچگونه محدويت فيزيکی و تکنيکی در خصوص استفاده از گاز  CO2چه در بخش  Sweepingو چه در Purging
وجود ندارد .اما ارزش حرارتي گاز نهايي در  Tip Flareبايد در حد تعيين شده تنظيم گردد .براساس نتايج بدست آمده
الجرم بايد از يک مقدار  Fuel Gasدر سيستم فلر همچنان استفاده شود.
به منظور استفاده از گاز  CO2در شبکه فلر به عنوان  Sweeping Gasنياز به توسعه شبکه پايپينگ وسيع ميباشد ،لذا با
توجه به آلترناتيو استفاده از  CO2در بخش  Purgingاين گزينه زياد فنی و اقتصادی به نظر نمیرسد.
با توجه به توزيع گازطبيعي و پايپينگ موجود در واحد ،بهتر است گاز طبيعی در بخش Sweepingکماکان استفاده گردد.
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در صورت احداث واحد  FGRهيچگونه تداخلي براي استفاده از گاز  CO2در بخش  Purgingمشعل فلر وجود
نخواهد داشت.
به دليل جرم ملکولي پايين گاز طبيعي نسبت به گاز  CO2بهتر است از اين گاز در بخش  Sweepingکه تامين کننده و
جبران کننده شرايط  Shrinkageخطوط فلر است استفاده گردد.
نتايج نشان میدهد کل ظرفيت گاز  CO2توليدي در مجتمع و در هر فاز براي همان فاز قابل استفاده ميباشد
مقدارگازيطبيعيکهازبابتجايگزينيگاز CO2درشبکهفلرميتوانصرفهجوييکرد،برايهرفازمعادل 4356کیلوگرم
در ساعت(معادل  48/5ميليون استاندارد مترمكعب در سال) و براي دو فاز مجتمع پااليشگاه سوم  97ميليون استاندارد
مترمكعب در سال ()MMSCMYخواهد شد .سود ناخالص عايدي شرکت از محل صرفهجويي اين گاز در سال با
احتساب هر مترمکعب گاز  10سنت معادل  9/7ميليون دالر ميباشد.
هزينه سرمايهگذاري ثابت براي احداث واحد  9ميليون دالر تخمين زده ميشود که با احتساب هزينههاي سرمايه
درگردش ،برگشت سرمايه در ماه يازدهم بعد از راهاندازي واحد اتفاق ميافتد به منظور استفاده از گاز  CO2تنها نياز به
يک واحد فشرده سازي گاز ميباشد که در اين حين انجام کار بخش اعظمي از رطوبت نيز از آن جدا ميگردد.
به منظور ارسال گاز  CO2به  Tip Flareنياز به حداکثر لولهکشي  1800متر در  Pipe Rackاصلي واحد ميباشد.
فضاي مورد نياز براي احداث واحد فشرده سازي در هر دو  Train 116در نزدیکی این واحد در نزديکي واحد 116
موجود ميباشد.
در صورتي که هر تن فروش  CO2در قالب پروژه  CDMمعادل  3دالر در هر تن باشد ،ميتوان ساالنه  531هزار دالر
ارز در هر سال به مدت  10سال (در کل معادل  5/3ميليون دالر) به کشور وارد نمود .اين مقدار سود در هر سال به مدت
 5سال به معني تأمين حدود  100درصد هزينههاي عملياتي واحد فشرده سازي گاز  CO2ميباشد.
 با توجه به عدم سوزاندن گاز طبيعي به ميزان  97ميليون استاندارد مترمكعب در سال ميتوان از انتشار  177/5تن در سالگاز دياکسيدکربن جلوگيري به عمل آورد.
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شركت مهندسي و توسعه نفت
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مطالعه آزمایشگاهی و نرمافزاری راههای جلوگیری از تشکیل رسوب
آسفالتین در مخازن سروک و فهلیان میدان نفتی یادآوران ،ارائه راهکار
اجرایی مناسب و توسعه نرمافزار

پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده پروژه و نتايج:
با انجام اين پروژه ،ابهامات موجود در زمينههاي آزمايشگاهي شامل:
شبيهسازي آزمايشگاهي ،بررسي نوع و ميزان اثر پارامترهاي مختلف عملياتي و محيطي بر رسوب آسفالتين
موادکنترل کننده و ممانعت کننده رسوب آسفالتين
فرآيندهاي الزم و ضروري در ازدياد برداشت
و همچنين زمينههاي نظري شامل مدلسازي و شبيهسازي تشکيل ،تشديد و تخفيف رسوبات آلي سنگين در شرايط
عملياتي ،محيطي و ترموديناميکي مختلف برطرف گرديد و دانش فني توليد مواد کنترل کننده و ممانعت کننده در حد
باال و مناسبي بدست آمد .همچنين ،نتايج به شرح زير نيز ،با انجام اين پروژه ،محقق گرديد:
مشخص شدن محدوده عملياتي دما،فشار و تركيب جهت تشكيل و تشديد رسوب آسفالتين در نفت فهليان
مشخصسازي و تعين ميزان اثر پارامترهاي مختلف بر رسوب آسفالتين در مخازن فهليان و سروك طي فرآيندهاي
توليد و تزريق گاز
مطالعه رسوب آسفالتين در محيط متخلخل مخازن فهليان طي فرآيندهاي توليد و تزريق و تعيين نقش جنس سنگ،
نوع و ميزان گاز تزريقي بر ميزان رسوب
كنترل رسوب آسفالتين
كنترل رسوب آسفالتين مخازن سروك و فهليان با استفاده از معلق كنندهها
ممانعت و رفع رسوب آسفالتين مخازن سروك و فهليان با استفاده از حاللها و بازدارندهها
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شركت پايانههاي نفتي ايران
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طراحی و ساخت سامانه پیشگیری از تشکیل رسوب مخازن

جهاد دانشگاهی

چكيده پروژه و نتايج:
تجمع رسوبات حاصل از ذخيره سازي مواد نفتي در كف مخازن از جمله مشكالتي است كه صنعت نفت با آن روبرو
است .رسوب زدايي مخازن عالوه بر اينكه مستلزم صرف وقت و هزينه اي گزاف و خارج از سرويس بودن مخزن در
مدت زمان رسوبزدايي است ،ميتواند سبب ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي ،خطرات ايمنی و بهداشت شغلی
برای کاركنان ،از بين رفتن حجم زيادی ازمنابع هيدروکربنی و آسيب پوشش کف مخازن شود .لذا به منظور رفع
مشكل تجمع رسوبات در مخازن ذخيره سازي نفت خام ،روش پيشگيري از تشكيل رسوب در مخازن به كمك سيستم
 )Submerged Rotary Jet Mixer (SRJمورد بررسي قرار گرفته و نتایج مطلوبی از به کارگیری آن حاصل شده است.
در اين روش ،نفت خام با استفاده از يك پمپ از داخل مخزن مكش شده و با فشار باالتر از طريق يك نازل دوار ،به داخل
مخزن هدايت و سبب ايجاد جريان آشفته در سيال درون مخزن ميشود.با ايجاد اين جريان متالطم ،هيدروكربنهاى
به دام افتاده در ميان رسوبات كف مخزن آزاد مى شوند كه عالوه بر جلوگيري از هدر رفتن حجم قابل توجهي از
سرمايههاي هيدروكربني به صورت رسوبات غير قابل بازيافت ،از بروز مشکالت به شرح ذيل ممانعت به عمل ميآيد:
كاهش ظرفيت عملياتي مخزن
افزایش نرخ خوردگي ورق كف مخازن
ايجاد مشكل در عمل بازرسي فني كف مخازن
احتمال ايجاد اختالل در حرکت سقف شناور مخزن
انسداد اتصاالت مخزن
محصور شدن هيدروكربنهای ارزشمند در ميان رسوبات
نتايج حاصل از انجام پروژه ،را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
کسب دانش فنی ،طراحی و ساخت سامانه پیشگیری از رسوب در مخازن
صرفه جویی بالغ بر ده میلیارد ریال برای ساخت چهار نمونه از تجهيز SRJ
دو برابر شدن بازه زمانی موردنیاز به تعمیرات اساسی و خارج از سرویس شدن مخازن ذخیره سازی نفت خام
عدم نياز به خارج نمودن مخزن از سرويس به مدت طوالني و امكان قرار دادن فوري مخزن در سرويس در مواقع ضروري
کاهش رسوبات نفتی و به تبع آن کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از خارج نمودن رسوبات نفتی از مخازن به هنگام
تعمیرات اساسی
توانمندی طراحی و ساخت  100درصد تجهیز در داخل کشور برای مخازن با ظرفیت های مختلف
بازيابی هيدروكربنهاي به تله افتاده در ميان رسوبات
پيشگيری از کاهش ظرفيت عملياتی مخزن
صیانت از سرمایه ملی با کاهش رسوبات نفتی و جلوگیری از خروج ارز از کشور
کاهش هزینه های تعمیراتی مخزن با توجه به کاهش حجم رسوبات و در نتیجه خوردگی ناچيز کف مخزن
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طراحی و ساخت پوشش سیمانی برای اسکله شرقی

2

جهاد دانشگاهی

چكيده پروژه و نتايج:
این پروژه با استفاده از تراورسهای چوبی به عنوان کفپوش راهرو اسکله شرقی پایانه نفتی خارگ به منظور رفع مشکل
اعوجاج ،پوسیدگی چوبها و نیز رفع موانعی که بر سر راه واردات این تراورس ها بوده است تعریف گردید .نمونههای
پایلوت طراحی شده جهت انجام تست میدانی در محل اسکله نصب گردید و در صورت تایید عملکرد  ،تولید انبوه انجام
خواهد شد .این پروژه با هدف جایگزینی محصولی با دارا بودن تمامی مشخصات فنی تراورس چوبی هدف گذاری شد و
در همین راستا پوشش سیمانی کامپوزیتی متناسب با شرایط اسکله شرقی پایانه نفتی خارگ طراحی و تولید گردید و نمونه
پایلوت آن در محل جانمایی شده نصب و مورد تست قرار گرفت .اقدامات صورت گرفته جهت به کارگیری نتایج پروژه:
تهیه نمونههای پایلوت و به کارگیری آنها منجر به بی نیازی از خرید خارج تراورسهای چوبی گردید .همچنین با توجه
به الزامات فنی در نظر گرفته شده در ساخت آنها پارامترهای مقاومتی نمونه نسبت به تراورسهای چوبی افزایش یافته که
موجب کاهش هزینه نگهداری آنها میشود.

مديريت اكتشاف
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مطالعه جامع فسيلشناسي بر اساس پتانسيل ميكروفسيلهاي موجود
(پالينومورفها،فرامينيفرها،نانوفسيلها،آمونيتها)،ايزوتوپهاي
استرنسيوم و بايوزوناسيون سازند گرو در حوضه زاگرس

دانشگاه تهران

چكيده پروژه و نتايج:
تاکنون مطالعات دقیق بر اساس پالینومورفهای دریایی (داینوفالژله) ،پالینومورفهای خشکی (اسپور و پولنها)،
نانوپالنکتونها و آمونیتها در سازند گرو انجام نشده است .با توجه به اینکه این سازند در بعضی نقاط منشاء و در بعضي
جاها ميتواند مخزن هیدروکربور باشد و برای اکتشافات بعدی بایستی اطالعات همه جانبهای از آن موجود باشد ،لذا این
پروژه به این منظور تعریف و ارائه میگردد .نتايج حاصله از انجام پروژه ،موارد زير را در بر ميگيرد:
تعيين افقهاي (OAEبيهوازي) داراي  TOCباال در سازند گرو و ترسيم نقشه پراكندگي اين افقها كه ميتوانند منشاء
مناسبي براي توليد هيدروكربن باشند.
ً
تقسيمبندي زماني  )RFZ)Radiolaria Flood Zoneكه قبال به صورت كلي به نئوكومين نسبت داده شده بود به
اشكوبها و زير تقسيمات ريزتر
معرفي برش الگوي پيشنهادي در ناحيه تنگ هفت براي سازند گرو به جاي برش كبيركوه (برش تيپ الگو).
دربرشتنگهفتقاعدهوراسسازندگروكام ً
البرونزددارددرحاليكهدربرشالگويآن(كبيركوه)قاعدهسازندگروبرونزدندارد.
تعيين دياكرونيتي هاي راس و قاعده سازند گرو و ترسيم نقشه چگونگي پراكندگي هياتوسها
جدايش ليتواستراتيگرافي سازند گرو از سازندهاي باالتر و پايينتر در نقاط مختلف حوضه لرستان
تعيين پتانسيل هيدروكربوزايي رسوبات سازند گرو بوسيله آناليز رنگ پالينومورفها
38
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تعداد  89پروژه پژوهشي در مديريت پژوهش و فناوري و امور پژوهش و فناوري شركت هاي تابعه در سال
 1394درحال اجرا بوده است كه اطالعات اجمالي مربوط به آن در جدول و نمودار زير قابل مالحظه ميباشد.
جدول تعداد پروژههاي در حال اجراي شركت ملي نفت ايران
نام مديريت /شركت /سازمان

تعداد
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14

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

26
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 -3ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره
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 -7ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس
 -8ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
 -9ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
 -10ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
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 -12ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس
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شايان ذكر است شركت ملي نفت ايران ،به منظور توسعهي فناوري و برآورده نمودن نيازهاي فناورانهي خود،
واگذاري كليهي امور پژوهشي و فناوري ميادين بزرگ نفتي و گازي و همچنين ساخت فناورانهي تجهيزات
موردنياز توسعهي ميادين را براي اولين بار ،هدفگذاري نموده است كه بدليل اهميت و عظمت دو طرح
مذكور ،خالصهاي از آنها در ادامه ذكر ميگردد.

پروژه انتقال و توسعه فناوري بخش باالدست شامل بهبود توليد و
ازدياد برداشت (  )EOR/IORدر  20ميدان نفتي و گازي
مقدمه

در محورهاي كالن اقتصادي مقاومتي در حوزه باالدستي صنعت نفت با هدف رشد و بهبود شاخصهاي اقتصاد
مقاومتي و دستيابي به چشم انداز سند بيست ساله در حوزههاي اقتصادي دانش بنيان ،رشد بهرهوري افزايش توليد،
اقدامات متعددي در شركت ملي نفت ايران صورت گرفته است و با استناد به بند  2ابالغيه سياستهاي كالن اقتصاد
مقاومتي كه پيشتازي اقتصادي دانش بنيان ،پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري
به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادارات محصوالت و خدمات دانش بنيان ودستيابي
به رتبه اول اقتصادي دانش بنيان در منطقه را مورد هدف قرار داده است شركت ملي نفت ايران طرح" انتقال و توسعه
فناوري بخش باالدست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت ( )EOR/IORدر 20ميدان نفتي و گازي شامل  52مخزن با
 9دانشگاه و مركز تحقيقاتي با هدف ايجاد بستر دانش بنيادي فناوري" را جزء برنامههاي و پروژههاي پژوهشي و فناوري
خود قرار داده است كه در اين راستا تکالیف محوری وزارت نفت در خصوص بندهای  14و  15سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی ابالغی از جانب مقام معظم رهبری؛ جهت صیانت از منابع هیدروکربوری و افزایش ذخایر راهبردی
نفت نيز محقق خواهد گرديد.
در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه مورخ( 1395/1/16هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره/85001
ت52442هامورخ 94/6/31هيئت وزيران و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در سال
 1395كه توسط معظم له به عنوان سال "اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل" نامگذاري شده است ،پس از بحث و بررسي

درخصوص پروژه هاي پيشنهادي كارگروههاي برنامههاي ملي اقتصاد
مقاومتي"،وزارت نفت" به عنوان "دستگاه
مجري" مسئول اجراي يازده پروژ ه اولويت دار از جمله پروژه انتقال و توسعه فناوري بخش باالدست شامل بهبود توليد
و ازدياد برداشت ( )EOR/IORدر  20ميدان نفتي و گازي گرديد.
شايان ذكر است كه قرارداد همكاري علمي – تحقيقاتي با 9دانشگاه و مركز تحقيقاتي براي انتقال و توسعه فناوري
بخش باالدست شامل بهبود توليد و ازديادبرداشت ( ) EOR/IORدر  20ميدان نفتي و گازي شامل  52مخزن با هدف
ايجاد بستر دانش بنيادين فناوري از طريق ارتباط با شركت E&Pو در راستاي انتقال و توسعه فناوري منعقد گرديده است
و وزير محترم نفت در ارتباط با اين موافقتنامه میدان محور تاكيد نمودند:
” از اين پس صفر تا صد مطالعه يك ميدان به دانشگاهها يا مراكز پژوهشي داخلي واگذار ميشود و اين مراكز در واقع
مشاور عالي فناوري در توسعه ميدانها و افزايش ضريب بازيافت ميباشند“.
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هدف كلي پروژه

جهتساماندادنبهنحوههمکاریپژوهشیبادانشگاهها؛پرهیزازکارهایانفرادی؛ایجادشبکههایعلمیوتخصصی
و تقاضا محور شدن پژوهش برای نخستین بار در تاریخ یکصد ساله نفتی کشور مطالعات تولید نفت و افزایش ضریب
بازیافت از مخازن نفتی به معتبرترین دانشگاهها سپرده شده است تا از صفر تا  ١٠٠مطالعه یک مخزن توسط دانشگاه
یا پژوهشگاههای داخلی صورت پذیرد .دانشگاههای مورد نظر برای مطالعه هر مخزن در واقع مشاور عالی فناوری در
توسعه میدانها و افزایش بازیافت میشوند که این دانشگاهها باید تمامي مشکالت عملیاتی را که ميادين با آن مواجه
هستند از نگاه فناورانه برطرف نمایند و بعد از  ١٠سال این دانشگاهها محور تخصص و فناوری در میدان واگذار شده
ميباشند با اين رويكرد فاصله ميان توليد علم و فناوري در دانشگاهها و بكارگيري آنها در صنعت از بين خواهد رفت.
دانش بنيان نمودن طرحها و واگذاري ميادين به دانشگاهها جهت حل چالشها و رسوب و کسب دانش فنی و افزایش
برداشت توسط اين مراكز تحقيقاتي؛ در راستاي تحقق بند دوم ابالغيه سياستهاي كالن اقتصاد مقاومتي در راستای
ارتقاء جايگاه جهاني كشور و دستيابي به رتبه اول اقتصادي دانش بنيان در منطقه ميباشد.
اهداف نهايي طرح به صورت خالصه به شرح ذيل ميباشد:
تدوين نقشه راه IOR/EOR
افزایش ضریب بازیافت در بلند مدت
بهينهسازي عمليات توليد و كاهش هزينههاي آن
انتقال دانش فني و فناوري از طريق انجام پروژههاي پژوهش و فناوري
كاهش ریسک از طريق بكارگيري فناوريهاي نوين
تربيت نيروي متخصص و متعهد در زمينۀ مديريت مخازن
ايجاد زمينههاي مناسب جهت ارتباط صنعت و دانشگاه
راهاندازي مركز IOR/ EOR
تشكيل كنسرسيوم فناوري ازدياد برداشت/بهبود توليد متشكل از :مشاورين پژوهشي /شريك خارجي /
شركتهاي دانشبنيان و مجري طرح در حوزه هاي منطقهاي و بينالمللي
قطببندي مشاورين پژوهشي
مشکالت در حوزه عملیاتی با دانش چرایی مشخص می شوند و باید دانش به سمتي جهتگیری گردد که در
نهایت به ثروت تبدیل گردد؛ در واقع میبایست ساز وكاری عملی در قالب پیادهسازی قراردادهای میدان محور
در سال اقدام و عمل برای تبدیل علم به ثروت طراحی و اجرا گردد.

شرح كلي پروژه

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت
در ميادين منتخب براساس رويكردهاي پژوهش محور و مبتني بر فناوريهاي روز جهاني و برنامهريزي شده است
كه در فاز ابتدائي و مرحله اول ميادين منتخب در چهار منطقه عملياتي مربوط به شركتهاي :مناطق نفتخيز جنوب؛
نفت فالت قاره ايران؛ نفت و گاز اروندان؛ مهندسي و توسعه نفت؛ به دانشگاهها /مراكز تحقيقاتي :دانشگاه صنعتي
شريف؛ دانشگاه صنعتي اميركبير؛ دانشگاه شيراز؛ دانشگاه صنعتي سهند؛ دانشگاه آزاد اسالمي؛ دانشگاه صنعت
نفت؛ انستيتو نفت دانشگاه تهران؛ پژوهشگاه صنعت نفت؛ پژوهشكده ازدياد برداشت واگذار گرديده كه ميادين
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منتخب عبارتند از  :منصوري (2مخزن)؛ اهواز( 2مخزن)؛ گچساران(2مخزن)؛ كرنج(2مخزن)؛ كوپال( 2مخزن)؛
سروش ( 2مخزن)؛ دارخوين (2مخزن)؛ آزادگان ( 2مخزن)؛ و بي بي حكيمه ( 2مخزن)
در فاز و مرحله دوم :ميادين منتخب شركت ملي نفت شامل :ابوذر(1مخزن) ،يادآوران(3مخزن) ،درود( 2مخزن)،
نوروز(1مخزن) ،سلمان( 4مخزن) ،شادگان (2مخزن) ،رگ سفيد(2مخزن)،فروزان( 5مخزن) ،مارون ( 2مخزن) ،و
پارس جنوبي ( 2مخزن) به دانشگاهها  /مراكز تحقيقاتي واگذارميگردد.
ميادين منتخب شركت ملي نفت ايران جهت واگذاري در مرحله اول به دانشگاهها  /موسسات تحقيقاتي
رديف

ميدان  -مخزن

دانشگاه  /موسسه تحقيقاتي

1

منصوري (آسماری و بنگستان)

دانشگاه شيراز

3

گچساران (آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعت نفت

كوپال (آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعتي شريف

دارخوين (فهليان)

دانشگاه صنعتي اميركبير

2

اهواز (آسماری و بنگستان)

4

كرنج (آسماری و پابده)

6

سروش (برگن آ و ب)

5
7
8

9

آزادگان (سروك ،فهلیان ،کژدمی ،گدوان)
بيبيحكيمه (آسماری و بنگستان)

پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاه صنعتي سهند تبريز
انستيتو نفت دانشگاه تهران

پژوهشكده ازدياد برداشت

ميادين منتخب شركت ملي نفت ايران جهت واگذاري در مرحله دوم به دانشگاهها  /موسسات تحقيقاتي
رديف

ميدان  -مخزن

دانشگاه  /موسسه تحقيقاتي

1

ابوذر( غار)

دانشگاه شيراز

3

درود (نفتي ياماماو منیفا)

يادآوران (فهلیان ،کژدمی ،گدوان)

پژوهشگاه صنعت نفت

2

4

نوروز( برگن ب)

سلمان (بوئيب و شعيبا ،عرب فوقاني و تحتاني)

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه آزاد اسالمي

6

شادگان -مخازن نفتي آسماري فوقاني و تحتاني

دانشگاه صنعتي شريف

8

آغاجاري (آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

5
7

9

10
11

رگ سفيد(آسماری و بنگستان)

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتي شريف

فروزان (برگن آ وب ،یاماما و منیفا ،شعيبا و عرب)

دانشگاه صنعتي اميركبير

پارس جنوبي (اليه های گازي و نفتی)

پژوهشكده ازدياد برداشت

مارون(آسماری و بنگستان)

انستيتو نفت دانشگاه تهران
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تامين كاال و قطعات با افزايش توان ساخت داخل (ساخت  10قلم كاال)

وزارت نفت بر اساس اهداف سند چشم انداز  20سالة جمهوري اسالمي ايران و سياستهاي ابالغي اقتصاد
مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ،كسب جايگاه نخست فناوري در منطقه و ارتقاء ساخت داخل را به منظور
كاهش وابستگي به واردات و دستيابي به توليد محصوالت پيچيده توسط متخصصين و شركتهاي دانش بنيان
را در اولويت برنامههاي خود قرار داده است.
بدين منظور بر اساس ابالغيه شماره  28/1-312014مورخ  1393/07/05مقام عالي وزارت نفت مقرر گرديد
فرآيند ساخت گروههاي مهم كااليي مورد نياز صنعت نفت به شرح زير پس از بررسي صالحيت توانمندي
ساخت فناورانه و فني -بازرگاني شركتهاي متقاضي و شركاي معتبر خارجي آنها انجام پذيرد.
تجهيزات سر چاهي و تجهيزات رشته تكميلي درون چاهي
پمپهاي درون چاهي ،انواع متهها
انواع شيرهاي كنترلي ،ايمني
انواع لولهها (لولههاي جداري بدون درز ،درز دار  ،لولههاي مغزي  CRAو حفاري)
الكتروموتورهاي ضد انفجار و دور متغير
ماشينهاي دوار (توربين ،كمپرسور ،پمپهاي گريز از مركز)
انواع فوالدهاي آلياژي (برودتي)
ابزارهاي اندازهگيري در حفاري
پيگهاي هوشمند
بدون شك اجراي پروژههاي انتقال فناوري ساخت (يا ساخت مشترك با شركتهاي معتبر خارجي) در كسب
فناوريهاي نوين در طراحي ،توليد و تست محصوالت جديد ،نرمافزارهاي كاربردي ،اجراي استانداردهاي
جديد بينالمللي و تخصصي ،ارتقاي فرهنگ نيروي انساني توسط شركتهاي داخلي موثر خواهد بود .از طرفي
با اجراي اين پروژهها امكان اخذ تائيديه شركتهاي خارجي در پذيرش قابليتهاي شركتهاي داخلي و به تبع
آن افزايش صادرات فراهم ميشود .در نهايت ساخت داخلي محصوالت مشابه براي سفارشهاي آتي ،موجب
جلوگيري خروج ارز از كشور و رونق اقتصادي اين شركتها خواهد شد.
لذا با توجه به اهميّت انتقال فناوري و رسوب دانش در شركتهاي داخلي متقاضي ساخت تجهيزات ده گروه
خانواده كااليي مورد نياز صنعت نفت و بنا بر تصميمات متخذه در كارگروه هدايت و راهبري اين طرح
به رياست معاون محترم پژوهش و فناوري وزير نفت ،مقرر گرديد صالحيت توانمندي فناورانه و ساخت
مناقصهگران توسط موسسات ذيصالح و با نظارت عالية مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران
مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت كسب حد نصابهاي الزم؛ مجوز بررسي مدارك و مستندات فني و
بازرگاني و ارائه پيشنهاد مالي به اين شركتها داده شود .بدين منظور و بنا به تصميمات متخذه در كارگروه
هدايت و راهبري پروژه ده قلم كاال انجام فرآيند ارزيابي صالحيت فناورانه و ساخت شركتهاي سازنده به
پژوهشكده سياستگذاري علم ،فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف واگذار گرديد تا با ارزيابي فني و
سازماني مناقصهگران نسبت به تعيين سطح آمادگي شركتها براي دستيابي به فناوري( ،) TRLساخت() MRL
و تجاريسازي( ) CRLاقدام نمايد .به طوركلي در ارزيابي فني ،بلوغ آمادگي فناورانه و بلوغ آمادگي ساخت و
در ارزيابي سازماني بلوغ سازماني شركتها مورد بررسي قرار ميگيرد .در ارزيابي فناورانه و ساخت شركتهاي
44

مدیریت پژوهش و فناوری

مناقصهگر  10قلم كاال ،وزن اين سه دسته به ترتيب  %45 ،%35و  %20در فرآيند امتياز دهي در نظر گرفته
شده است.
به منظور اجراي ارزيابي توانمندي فناورانه و ساخت مناقصهگران ده قلم كاال ،كارگروهي متشكل از نمايندگان
مديريت پشتيباني ،ساخت و تامين كاال و پژوهشكده سياستگذاري علم ،فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي
شريف ،پس از مطالعة مستندات و فرمهاي ارسالي اقدام به بازديد و مصاحبة حضوري نموده و وضعيت هر
مناقصهگر را مشخص مينمايند .الزم به ذكر است در فرآيند امتيازدهي %70 ،امتياز به وضع موجود و %30
باقيمانده از وضع آتي خواهد بود.
مديريت پشتيباني ،ساخت و تامين كاال پس از پايان ارزيابي سازندگان هر گروه از خانواده كااليي ،گزارش
ارزيابي توانمندي فناورانه و ساخت آنها را به انضمام نقشه راه پيشنهادي براي هر سازنده به منظور رسيدن
سازندگان منتخب به وضعيت مطلوب ،براي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران ارسال مينمايد.
اين مديريت نيز پس از بررسي و تائيد مدارك و مستندات واصله ،حقالزحمه مربوطه را به پژوهشكده
سياستگذاري علم ،فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف پرداخت مينمايد.
تا كنون گزارشهاي ارزيابي كيفي و كمي فناورانه سازندگان متقاضي در توليد گروه " ابزارهاي اندازهگيري"،
"پمپهاي سر چاهي و درون چاهي"" ،تجهيزات سرچاهي و رشته تكميلي درون چاهي" "،متههاي حفاري"،
"انواع لولهها" و "پيگ هوشمند" توسط مديريتهاي پشتيباني ،ساخت و تامين كاال و پژوهش و فناوري شركت
ملي نفت ايران مورد تائيد قرار گرفته است .در حال حاضر نيز پس از برگزاري جلسات بحث و بررسي پيرامون
گزارشهاي ارزيابيهاي فناورانه ( )%50و فني  -بازرگاني ( )%50مناقصهگران و بازگشايي پاكات مالي؛ 52
قرارداد با شركتهاي سازنده برنده مناقصهها جهت ساخت داخل كاالهاي مورد نياز منعقد گرديده است.
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 -1-2-1-1-6فهرست پروژههاي درحال اجرا
مديريت پژوهش و فناوري
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

تجاري سازي طرحهاي پژوهشي نوآورانه منجر به توليد
فناوريهاي نوين مورد نياز در صنايع نفت و گاز

88/7/1

جهاد دانشگاهي

2

بوميسازي دانش فني توليد مواد موثره شكننده امولسيون نفتي
(دمولسيفاير) مصرفي شركت نفت در مقياس صنعتي

91/10/1

جهاد دانشگاهي

3

خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه پژوهش ،تجزيه و تحليل،
معماري ،طراحي و ساخت  ERPو استقرار در محيط پيشران

92/9/2

دانشگاه صنعتي شريف

4

استاندارد سازي برآورد انتشار آالينده هاي هوا در
شركت ملي نفت

92/8/15

دانشگاه صنعتي شريف

5

بررسی وامكان سنجی تهيه دانش فنی وساخت مجموعه
ابزارهای درون چاهی نمودارگيری ازچاه های بهره
برداری(( )PLTسه مجموعه)

92/9/1

دانشگاه صنعتي شريف

92/9/1

پژوهشگاه صنعت نفت

طراحيفرموالسيونوانتخابسيالحفاريمناسبوزيستسازگار
6
حفارياليههايشيلييكيازچاههايمديريتاكتشاف

7

8

توليد بومي بسته (ده قلم) افزايه پرمصرف و راهبردي در
عمليات سيمانكاري چاههاي نفت و گاز (شامل افزايندههاي
زمان نيمبندش در  3گريد ،كنترلكننده افت صافي در
 3گريد ،پراكندهسازها در  3گريد و جلوگيريكننده از
مهاجرت گاز)

92/9/1

پژوهشگاه صنعت نفت

كاربرد نانو فناوري جهت كنترل آالينده هاي زيست محيطي

92/10/15

پژوهشگاه صنعت نفت

92/10/15

پژوهشگاه صنعت نفت

طراحي و ساخت حسگر آالينده هاي زيست محيطي ناشي از
9
فعاليتهايصنايعباالدستيبااستفادهازفناوريهايجديدوپيشرفته
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بررسي ،ارزيابي و آزمون امنيتي نرمافزارهاي صنعت نفت،
شناسايي ريسك ها ،ارائه راهكارهاي مناسب و عملياتي براي
10
مقابله با ريسك ها ،آموزش ،فرهنگسازي و انتقال دانش
مرتبط با صنعت نفت (وزارت نفت ،شركتهاي اصلي و تابعه،
سازمانها و مديريتها)

93/1/31

دانشگاه شيراز

خدمات مشاوره علمي و كارشناسي جهت پروژه و
زيرپروژههاي طرح افزايش و ارتقاء توان علمي ،فناوري و
نوآوري در شركت ملي نفت ايران

93/3/3

جهاد دانشگاهي

12

تجاريسازي يافتههاي پژوهشي با پارك فناوري

93/6/1

پارك فناوري

13

دستيابي به دانش فني  ،توليد نانوامولسيونها جهت سهولت
ازدياد برداشت مخازن نفت شركت نفت فالت قاره

93/6/15

پژوهشگاه صنعت نفت

14

تدوين و بوميسازي فناوري و پايش دانشبنيان مراحل
ساخت (ده قلم كاال)

93/12/20

دانشگاه صنعتي شريف

11

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

بررسي و امکانسنجي بکارگيري پليمري مناسب براي
جايگزيني نشاسته حفاري در محيط هاي غيراشباع در گل
حفاري سنگين با حداقل افت صافي

87/3/1

پژوهشگاه صنعت نفت

89/3/5

دانشگاه شهيد چمران

90/4/20

دانشگاه صنعتي اميركبير

87/5/1

جهاد دانشگاهي  -دانشگاه شهيد
بهشتي تهران

2
3

ارتقاء مدل رياضي شبيهساز مخازن هيدروكربوري FARS-II

براي جريان  3فازي و  3بعدي

تهيه و توسعه نرمافزار براي شبيهسازي و تحليل دادههاي چاه
آزمايي مخازن نفت و گاز بر پايه مدلهاي تحليلي و عددي

تصفيهپسماندهايمايعوجامدکارخانهگلروغنيياسايرمحلهاي
4
پيشنهاديتوسطکارفرمابااستفادهازروشبيولوژيکي

نام دانشگاه/مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان
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طراحي،توليدوبهينهسازيژلپليمرمناسببهفواصلتوليدي
نفت جهت جلوگيري از توليد آب اضافي سازند در مخازن
ماسهايوكربناتهشكافدارمناطقنفتخيزجنوب(فازدوم)

89/4/1

دانشگاه تربيت مدرس

6

توسعه و برنامه نويسي نرمافزار تحليل دادههاي نمودار توليد

90/4/10

دانشگاه تهران

7

تدوين و توسعه دانش فني ساخت مته حفاري دندانه اي با
انجام مطالعات راهبردي و بهكارگيري فناوريهاي نوين

89/5/10

جهاد دانشگاهي  -پژوهشكده
تكنولوژيتوليد

8

مطالعهساختوطراحيفرموالسيونسامانههايمناسببهمنظور
جلوگيري از هرز روي سيال حفاري در مخزن بي بي حكيمه

90/4/10

پژوهشگاه صنعت نفت

9

تحقيقات آزمايشگاهي بررسي روشهاي ازدياد برداشت از
مخزن آبتيمور

91/11/7

پژوهشگاه صنعت نفت

10

توليد نيمه صنعتي نانوعايق حرارتي

91/11/20

پژوهشگاه صنعت نفت

11

فاز  :1بوميسازي دانش فني و ساخت داخل توربين گازي
سوالر سنتار مدل T-4502
فاز :2طراحي ،احداث و راه اندازي تست استند عملكرد
توربين گازي سوالر سنتار (محرك مكانيكي)

92/8/15

5

تدوين دانش فني ،ساخت و بررسي عملکرد نانو افزايه ها در
 12کاهش تقابالت سازندهاي رسي و شيلي با سيال حفاري و کاهش 92/11/20
جذب آب و تورم آنها و توليد نيمه صنعتي افزايههاي مذکور

پژوهشگاه صنعت نفت

92/11/20

پژوهشگاه صنعت نفت

92/12/27

جهاد دانشگاهي  -پژوهشكده
تكنولوژيتوليد

تدوين دانش فني ،ساخت و بررسي عملکرد نانو افزايه هاي
 13روان کننده و کاهنده اصطکاک رشته هاي عمليات حفاري و
توليد نيمه صنعتي و ارزيابي آنها در شرايط ميداني
14

تدوين دانش فني و توليد انبوه مته حفاري  PDCبدنه
ماتريكسي اندازه  8/5اينچ

دستيابي به دانش فني توليد نانوسياالت به منظور بکارگيري
 15در مبدلهاي حرارتي و برجهاي خنککننده با هدف افزايش 92/11/20
راندمان انتقال حرارت
16
48

شركت توربين ماشين خاور ميانه

انجاممطالعهپايهبهمنظورانجامتغييراتالزمدرواحدبهرهبرداري
موجودآبتيموربرايکاهشميزان H2Sنفتخامبه15 ppm

92/12/27

پژوهشگاه صنعت نفت
جهاد دانشگاهي  -پژوهشكده
توسعه صنايع شيميايي كرج

مدیریت پژوهش و فناوری

فاز اول :تدوين دانش فني ،تهيه نرمافزار شبيهسازي و طراحي
تجهيزات واحد نمكزدايي
92/12/28
فاز دوم :ساخت يك پايلوت سيار نمكزداي الكترواستاتيك با
17
ظرفيت  500بشكه در روز ،منطبق با استانداردهاي شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب به منظور ارزيابي و بهينهسازي واحدهاي 94/4/1
نمكزدايي موجود و ارزيابي اوليه تعليق شكن

دانشگاه شيراز

18

تدوين دانش فني توليد قطعات و تجهيزات صنعتي مورد نياز
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و نظارت بر ساخت آنها

92/10/14

دانشگاه صنعت نفت

19

مطالعات آزمايشگاهي تزريق دياكسيدكربن در مخزن
آسماري ميدان رامين با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت

93/3/1

پژوهشكده ازدياد برداشت از
مخازن نفت و گاز

تدوين دانش فني ،طراحي مفهومي و پايه پيشرفته واحد نيمه
 20صنعتي توليد سوخت مايع از گاز طبيعي به ظرفيت هزار بشكه
در روز با روش فيشر  -تروپش

94/9/1

پژوهشگاه صنعت نفت

21

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت
در ميدان كوپال

94/1/31

دانشگاه صنعتي شريف

22

انجاممطالعاتپژوهشيبمنظورتوسعهفناوريهادرجهت
بهينهسازيفرآيندهايتوليدوافزايشضريببرداشتدر
ميدانمنصوري

94/1/31

23

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان كرنج

94/1/31

دانشگاه آزاد اسالمي

24

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان اهواز

94/1/31

پژوهشگاه صنعت نفت

25

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان گچساران

94/1/31

دانشگاه صنعت نفت

26

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان بي بي حكيمه

94/3/27

دانشگاه شيراز

پژوهشكده ازدياد برداشت
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شركت نفت فالت قاره ايران
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

مدلسازي سه بعدي حوضه هاي رسوبي خليج فارس و
درياي عمان (طرح مرواريد)

90/7/23

پژوهشگاه صنعت نفت

2

مطالعه جامع مدلي و ارزيابي ميداني سناريوهاي ازدياد
برداشت و بهينهسازي توليد در ميادين منطقه سيري با اولويت
ميادين سيوند  ،دنا و اسفند (فاز يك)
مطالعه جامع مدلي و ارزيابي ميداني سناريوهاي ازدياد
برداشت و بهينهسازي توليد در ميادين منطقه سيري با اولويت
ميادين سيوند ،دنا و اسفند (فاز دو)

91/4/1

3

غربالگري روشهاي ازدياد برداشت نفت در تمامي ميادين
نفتي شركت نفت فالت قاره ايران مبتني بر تدوين روشهاي
آزمايشگاهي و توسعه نرمافزار مربوطه

91/4/1

4

مطالعه جامع مدلي و ارزيابي سناريو هاي بهينه توليد و ازدياد
برداشت در ميدان نفت سنگين بينالود با استفاده از فناوريهاي
جديد توليد در بستر دريا و سبك سازي نفت خام (فاز )1
مطالعه جامع مدلي و ارزيابي سناريو هاي بهينه توليد و ازدياد
برداشت در ميدان نفت سنگين بينالود با استفاده از فناوريهاي
جديد توليد در بستر دريا و سبك سازي نفت خام (فاز )2

91/5/10

5

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان سروش

94/1/15

پژوهشكده ازدياد برداشت از
مخازن نفت و گاز

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتي سهند

شركت نفت مناطق مركزي ايران
رديف
50

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

بررسيعملكرد(آزمايشگاهي-سرچاهي)فناورينانودرسياالت
حفاري در شرايط يكي از چاه هاي ميدان دي نفت مركزي

91/3/1

پژوهشگاه صنعت نفت

مدیریت پژوهش و فناوری

2

توليد مواد بازدارنده خوردگي در صنعت گاز و امكان سنجي
بهينهسازي خواص آنها با استفاده از نانوفناوري

91/3/1

پژوهشگاه صنعت نفت

3

بررسي وتعيين ثابت سرعت سايش در خطوط انتقال ميادين
كنگان  ،شانول و آغار به صورت ميداني

91/6/1

دانشگاه شيراز

4

بوميسازي فزودني كاهنده سولفيد هيدروژن متناسب با
شرايط سياالت نفت شهر و تنگ بيجار و ارزيابي ميدان

91/6/1

شركت بنيان نوين شيمي پارس

5

طراحي و تهيه نرمافزار خودكار خواص سياالت
هيدروكربوري با استفاده از الگوريتمهاي پيشبيني كننده
جهت تنظيم معادالت حالت (فاز دوم)

91/6/1

دانشگاه صنعت نفت

6

ساخت رشته تكميلي درون چاهي  10000 psiجهت استفاده
در ميادين پرفشار

91/6/1

صنايع دفاع

شركت ملي حفاري ايران
رديف

نام دانشگاه/مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت يک
سيستم جمع آوري ديتاي نمودارگيري چاههاي
حفره باز-فاز 1

88/7/1

2

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت يک
سيستم جمع آوري ديتاي نمودارگيري چاههاي
حفره باز -فاز2

88/7/1

3

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت يک
سيستم جمع آوري ديتاي نمودارگيري چاههاي
حفره باز-فاز 3

88/7/1

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف

4

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت يک
ابزار درون چاهي نمودارگيري ازچاههاي حفره باز -فاز 1

88/7/1

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف
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5

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و
ساخت يک ابزار درون چاهي نمودارگيري ازچاههاي
حفره باز -فاز 2

88/7/1

6

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت
يک سيستم جمع آوري ديتاي نمودارگيري چاههاي بهره
برداري – فاز 1

88/7/1

7

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت
يک سيستم جمعآوري ديتاي نمودارگيري چاههاي
بهرهبرداري -فاز 2

88/7/1

8

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت يک
ابزار درون چاهي نمودارگيري ازچاههاي
بهرهبرداري– فاز1

88/7/1

9

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت
يک ابزار درون چاهي نمودارگيري ازچاههاي بهره
برداري – فاز 2

88/7/1

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف

10

بررسي و امکانسنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت
يونيت هاي نمودارگيري از گل حفاري

90/4/15

پارك علم و فناوري دانشگاه
تهران

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه
صنعتي شريف

تدوين دانش فني ،طراحی و ساخت ابزار درون چاهی
اشعه گامای طبیعی(  )Gamma rayقابل نصب به سیستم
11
 MWDو  2ست ابزار درون چاهی Gamma logger
 Trackبراي سيستم مغزه گيری در سطح به همراه
تراک حمل کننده

92/9/1

دانشگاه صنعتي امیر کبیر

12

بررسي و امكان سنجي تهيه و تدوين دانش فني و ساخت سه
ست مجموعه كامل ابزار مولتي شات با عایق حرارتی فلزی

92/9/1

دانشگاه صنعت نفت

13

تهیه و تدوین دانش فنی قطعات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز
شرکت ملی حفاری ایران

94/1/19

جهاد دانشگاهی خوزستان

14

تهیه و تدوین دانش فنی ،فناوری طراحی و ساخت
ابزار gyro

94/3/1

دانشگاه صنعتي امیر کبیر

مدیریت پژوهش و فناوری

طراحي ،تدوين فناوري و ساخت ابزار مخصوص درون
چاهي لوله مغزي سيار شامل موتور درون چاهي ،موتور هد،
جار مكانيكي و اورشات

94/3/1

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

16

تهيه و تدوين دانش فني و ساخت ابزار پالسر مثبت

94/7/1

دانشگاه صنعتي اميركبير

17

تهيه و تدوين دانش فني و ساخت سيستم شبيهساز كنترل
فوران شركت ملي حفاري ايران

94/8/9

مركز تحقيقات حفاري دانشگاه
چمران

15

شركت نفت و گاز اروندان
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

توسعه فناور يها در جهت بهينهسازي فرآيندهاي
توليد و افزايش ضريب برداشت در مخزن فهليان
ميدان دارخوين

93/11/18

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

دانشگاه صنعتي اميركبير

شركت نفت خزر
رديف

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

طراحي ربات هاي زير آبي بادرجات آزادي معيّن به منظور
عمليات مورد نظر حفاري تا  1000متر با ارايه طراحي هاي
پايه تفصيلي و نقشههاي ساخت

92/8/29

2

مستندسازي و تجميع دانش پروژههاي طرح ا ّول (انتقال و
بهكارگيري فناوري پيشرفته عمليات حفاري آبهاي عميق
در درياي مازندران و بوميسازي آن در راستاي خودكفايي
كشور (فاز ا ّول 10 :پروژه)

91/12/15

دانشگاه صنعت نفت

3

تجميع و مستندسازي پروژههاي زيست محيطي و مبارزه با
آاليندهها ( 2پروژه)

91/12/15

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتي اصفهان
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شركت نفت و گاز پارس
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طرح جامع بهينهسازي توليد و عملكرد ميدان گازي پارس
جنوبي با الگوي مديريت پوياي مخزن

90/11/9

پژوهشكده ازدياد برداشت از
مخازن نفت و گاز و پارك
فناوري پرديس

2

توليد نيمه صنعتي  valve Lubricant 601جهت
تجهيزات حفاري

91/9/20

پژوهشگاه صنعت نفت

شركت مهندسي و توسعه نفت
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

مطالع ه آزمايشگاهي و شبيهسازي تزريق سياالت
هيدروكربوري ،غيرهيدروكربوري و آب جهت افزايش
ضريب برداشت و ارائه پايلوت مناسب در ميدان يادآوران يا
ديگر ميادين پيشنهادي شركت متن

90/6/1

2

انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوريها در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در
ميدان آزادگان

94/1/15

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

پژوهشگاه صنعت نفت

انيستيتو نفت دانشگاه تهران

شركت بهينهسازي مصرف سوخت
رديف
54

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

دستيابي به دانش فني طراحي و توسعه سامانه  MCHPبر پايه
فناوري موتور گازسوز

93/7/1

پژوهشگاه صنعت نفت

مدیریت پژوهش و فناوری

شركت پايانههاي نفتي ايران
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

1

طراحي ،ساخت و نصب بازوهاي بارگيري
(فاز ساخت ،نصب و راه اندازي)

90/11/15

جهاد دانشگاهي

2

احداث مخازن زيرزميني ذخيره سازي نفت خام

91/6/26

قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا(ع)

3

طراحي ،ساخت و نصب سيستم پيوسته اختالط نفت خام
(فاز طراحي)

93/1/20

پژوهشگاه صنعت نفت

مديريت اكتشاف
رديف

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

مطالعات اکتشافي به منظور تعيين حجم ذخيره و ارزيابي
خصوصيات ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي نفتهاي غير
متعارف (شيل هاي نفتي ژوراسيک مياني -باالئي) در منطقه
قالي کوه استان لرستان ،حوضه زاگرس و جنوب غرب ايران

89/12/10

دانشگاه تهران

2

مطالعه فسيلشناسي و بيوزوناسيون رسوبات پالئوزوئيك
حوضههاي زاگرس و ايران مركزي

90/1/15

مركز پژوهشي زمينشناسي پارس

3

شناسايي و ارزيابي منابع شيل گازي در تواليهاي رسوبي
ژوراسيك مياني تا كرتاسه زيرين در ناحيه لرستان

93/1/23

پژوهشگاه صنعت نفت
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سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
رديف
56

دانشگاه /مركز تحقيقاتي/
شركت دانشبنيان

عنوان پروژه

تاريخ
شروع

1

بررسي و پيادهسازي روش مميزي  HSEبه سبک
ارزشگذاري وزني مبتني بر ريسک در سازمان منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس

88/12/4

دانشگاه صنعت نفت آبادان

2

مطالعه امكان احياء و تعيين راهكارهاي مناسب براي توسعه
جنگل دست كاشت منطقه ويژه انرژي پارس

89/8/19

دانشگاه تهران

3

طراحي چارچوب ايفاي نقش مسووليت اجتماعي در صنايع

89/8/11

دانشگاه خليج فارس

4

مطالعه جامع پيامدهاي فرهنگي  -اجتماعي استقرار صنعت
نفت و گاز در سطح جوامع و اجتماعات منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس

93/3/5

موسسه مطالعات بينالمللي انرژي

5

تدوين دانش فني بهكارگيري فناوري غشاهاي پليمري جهت
خالص سازي گاز (فاز اول :مطالعات مفهومي و پايهاي)

93/6/31

دانشگاه تهران  -پرديس
دانشكده هاي فني

6

تدوين دانش فني بهكارگيري فناوري غشاهاي پليمري جهت
شيرين سازي گاز
(فاز اول :مطالعات مفهومي و پايه اي)

93/6/31

دانشگاه تهران  -پرديس
دانشكده هاي فني

پروژههاي دانشجویی مورد حمایت
در مدیریت پژوهش و فناوری و شرکتهای تابعه
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 -2-1-6پروژههاي دانشجويي

تشويق و حمايت از مجموع  237پروژههاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از ديگر زير
مجموعههاي فعاليت داخلي مديريت پژوهش و فناوري در سال  1394بوده كه در قالب تائيد موضوع پروژه
و حمايت مالي از آن انجامپذيرفته است .ضمن توجه به جدول و نمودار تعداد دانشجويان مورد حمايت در
شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران ميتوان جداول شامل اسامي دانشجويان ،عنوان پروژه دانشجويي ،نام
استاد راهنما و نام دانشگاه مرتبط را به تفكيك شركتهاي حمايت كننده مشاهده كرد:
جدول تعداد پروژههاي دانشجويي مورد حمايت در شركت ملي نفت ايران

58

نام مديريت/شركت/سازمان

تعداد

مديريت پژوهش و فناوري

3

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

71

شركت نفت فالت قاره

8

شركت نفت مناطق مركزي ايران

9

شركت ملي حفاري ايران

58

شركت نفت و گاز اروندان

-

شركت نفت خزر

4

شركت نفت و گاز پارس

6

شركت مهندسي و توسعه نفت

-

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

-

شركت پايانههاي نفتي ايران

31

مديريت اكتشاف

29

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

18

جمع كل

237

مدیریت پژوهش و فناوری

71
58

29

31

18
7

0

0

6

4

0

8

3

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ﺗﻌﺪاد

 -1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري
 -2ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب
 -3ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره
 -4ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان
 -5ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎري اﯾﺮان
 -6ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اروﻧﺪان
 -7ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺰر
 -8ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس
 -9ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
 -10ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
 -11ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
 -12ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺘﺸﺎف
 -13ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺮژي ﭘﺎرس

ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ /ﺷﺮﮐﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن

مديريت پژوهش و فناوري
رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

1

امين حبيبي راد
(دكتري)

مدل نوآوری سازمانی با اتکای به مدیریت
دانش و رویکرد نوآوری باز در آموزش
شرکت ملی نفت ایران

کامران فیضی

2

مجيدطاهرخاني

شناسايي مولفه هاي تفكر استراتژيك و رابطه
آنها در بهبود فرآيند تصميم گيري مديران
(مطالعه موردي در مديريت توسعه منابع
انساني شركت ملي نفت ايران)

عباس صالح
اردستاني

3

خليل قاسم زاده

شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي موثر
غنيسازي شغلي بر عملكرد كاركنان در
شركت ملي نفت ايران

علي فائض

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

عالمهطباطبايي

آزاد اسالمي واحد
تهران مركز

آزاد اسالمي
واحد سمنان

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

1
2

عنوان پايان نامه

بررسيآزمايشگاهياثرتزريقآبكربناته
مصطفيلشكربلوكي
هوشمنددريكمخزنآسفالتيني-كربناتهايران
(دكتري)
مينا نوري
(دكتري)

طراحي ساختارهاي خودجمع كننده نوري
مبتني بر بلورهاي فوتوني

استاد راهنما

دانشگاه

سيدشهابالدين
آيتاللهي

شيراز

محمد سروش

شهيد چمران
59

نگاهی به فعالیتهای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ،سال 1394

3

عارف الطاف

ارائهمدليبرايامنسازيسيستمهايكنترلصنعتي
شركتبهرهبردارينفتوگازآغاجاري

اشكان سامي

4

مرضيهبسطامي

بررسي تشكيل رسوبات درون لوله هاي
مبدل حرارتي واحد تغليظ گاليكول يكي از
كارخانه هاي گاز مايع اهواز

مسعود بهرامي

صنعت نفت

5

سمانه بورد

مطالعه آزمايشگاهي قطر حباب در جوشش
استخري مايعات خالص و تحليل نتابج با
استفاده از الگوريتم ژنتيك

سيد علي
علوي فاضل

آزاد اسالمي واحد
ماهشهر

6

ندا حاجي زاده

بررسي پايداري امولسيون آب در هيدروكربن
و تأثير مواد افزودني بر آن در نفت نمكي
ناحيه اهواز

مسعود بهرامي

صنعت نفت

7

امين شفياني

بررسي رابطه بين كار تيمي و چابكي سازمان
در كاركنان اداره كاالي مناطق نفتخيز جنوب

ماشااهلل وليخاني

آزاد اسالمي واحد
دهاقان

8

مسعود ترابيخواه

تعيين راستاي بهينه جهت حفر چاههاي افقي
بر اساس مدل ژئومكانيكي سهبعدي مخزن،
در يكي از ميادين مناطق نفتخيز جنوب

احمد رمضان زاده

صنعتي شاهرود

9

مژگان محمد
مهديپور

ارزيابي بخش  7سازند گچساران در قسمت
غربي ميدان نفتي اهواز

بهمنسليماني

شهيد چمران

10

ليالمحمدحسيني

تعيين شعاع گلوگاههاي تخلخل با استفاده از
تلفيق نتايج ارزيابي پتروفيزيكي و تزريق جيوه

بهمنسليماني

شهيد چمران

ارزيابي پتروفيزيكي ،بررسي فرايندهاي
دياژنزي و تعيين گونههاي سنگي با استفاده
 11آسيهيوسفيحاجيوند
از دادههاي مغزه و نمودارهاي چاهپيمايي در
ميدان چهاربيشه جنوب غرب ايران

12

60

پيمانكامرانفر

بررسي مكانيزم تشكيل ميسل ( )Micelle
و خواص ميكروامولسيون و تأثير آن
برروي اشباع نفت باقیمانده در فرايند
سيالبزني شيميايي

محمدحسينآدابي

محمد
جامياالحمدي

شيراز

شهيدبهشتي

صنعت نفت

مدیریت پژوهش و فناوری

13

كيوان ولي زاده راد

14

سينا انزانپور

15

الهام خواجهعلي

بررسي پتانسيل پااليش خاك آلوده به
هيدروكربنهاي نفتي توسط نهال گياه
دارويي سپستان
()Cordia myxa L

بابك متشرع زاده

بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي بر
پايداري ديواره چاه نفت در يكي از ميادين احمد رمضانزاده
شركت ملي مناطق نفتـخيز جنوب

تهران

صنعتي شاهرود

آزاد اسالمي واحد
ارائه يك مدل زمانبندي كارها با استفاده
مهدي صادقزاده علوم و تحقيقات
از الگوريتم بهينهسازي واكنشهاي
خوزستان
شيميايي در محاسبات ابري

16

رضا روزبه

مقايسه سالمت روان كاركنان فعال و غيرفعال
شركت بهرهبرداري نفت وگاز آغاجاري

لنا مطلبي

17

موسي نوذري

بررسي ميزان غلظت فلزات سنگين
(نيكل ،واناديم ،سرب ،آهن) موجود در
لجنهاي نفتي و محاسبه شدت آلودگي در
خاكهاي اطراف مخازن نفت سفيد ،لب
سفيد و قلعهنار ،در شركت بهرهبرداري نفت
و گاز مسجدسليمان

الهام عامري

آزاد اسالمي
واحد شهرضا

18

شيوا افشاري

بررسي سهم طبيعي و انسان ساخت
فلزات سنگين ( )Mg,Ba,Mn,Al,V,Ni
در پسماندهاي گل حفاري در ميدان
نفتي اهواز

اعظم السادات
حسينيالهاشمي

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

19

محمدعليوكيلي

تعيين واحدهاي جريان هيدروليكي و
تخمين تراوايي در چا ههاي مغز هگيري
نشد هي يكي از مخازن ايران با استفاده
از داد ههاي تخلخل و تراوايي

جمشيدمقدسي

صنعت نفت

20

حامده اسدزاده

سيدرضا
موسوي حرمي

فردوسي مشهد

بررسي و مقايسهي كيفيت مخزني زون C3

ايالم با زون  Dسروك در قطاع  5و 6در
ميدان اهواز

آزاد اسالمي
واحد شوشتر
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62

21

فرشاد بهرامي

دياژنز و محيط رسوبي سازند آسماري در
ميدان رامين با استفاده از ردادههاي لرزه اي،
چاه پيمايي و مغزه

سيدرضا
موسوي حرمي

فردوسي مشهد

22

بهارهپورجمشيدي

بررسي چينهاي ،خصوصيات مخزني و مقايسه
ناحيهاي سازند ايالم (خصوصا زون  )2در
ميادين اهواز ،آب تيمور و منصوري

اسداله محبوبي-
سيدرضا موسوي
حرمي

فردوسي مشهد

23

ستار خادمي

سنتز سونوشيميايي ،شناسايي مشخصات و
مدلسازي سنتيك نوعي جاذب نانو ساختار
مناسب بر پايه آلومينا به منظور جذب فلزات
سنگين در آب

روئين حالج

صنعتياميركبير
واحد ماهشهر

24

رضا خدريآلي

شبيهسازي عددي جريان سيال غير نيوتني در
چاه حفاري

سالم بعنوني

آزاد اسالمي
واحد دزفول

25

فاطمه دبيري

بررسي گسترش رسوبي و كيفيت مخزني
بخش ماسه سنگي اهواز در مخزن آسماري
ميدان آغاجاري

اسداله محبوبي-
محمد خانه باد

فردوسي مشهد

26

علي دشتي

چينه نگاري سكانسي ،شرايط محيطي دياژنز
سازند ايالم و بررسي نقش ْآنها در بررسي
خصوصيت مخزني ،ميدان منصوري با
نگرشي ويژه بر زون 2

عبدالحسيناميني

تهران

27

ابراهيم زكي زاده

مقايسه ژئوشيميايي نفت مخزن بنگستان
ميادين نفتي اهواز و منصوري

بهمنسليماني

شهيد چمران

28

نرگس كاظمي

اندازهگيري ويسكوزيته نانوسياالت و بررسي
پيشبيني معادالت تجربي موجود

سيد محسن
پيغمبرزاده

آزاد اسالمي
واحد ماهشهر

29

احمدميرمرقابي

پتروگرافي و تاريخچه رسوبگذاري افق هاي
ماسه سنگي آسماري زيرين در ميدان نفتي
مارون

سيدرضا
موسوي حرمي

فردوسي مشهد

30

مجتبي ذاكري

تعيين گونههاي سنگي مخزن بنگستان ميدان
كوپال با استفاده از تكنيك اناليز خوشهاي

سيدرضا
موسوي حرمي

فردوسي مشهد

مدیریت پژوهش و فناوری

31

سيد امين شفيعي
نجفي

توسعه يك مدل رياضي جهت پيشبيني
ضريب انتشار گاز در مخزن نفتي

محمدجامي
االحمدي-
بهمن مسلمي

صنعت نفت

32

زهره ابوالحسني

بررسي تأثير مديريت زنجيره تأمين سبز بر
عملكرد شركت (مطالعه موردي :شركت ملي
ايران ،مناطق نفتخيز جنوب)1392 ،

محمدرضا دلوي

موسسه آموزش
عالي امين

33

علمدار متولي

بررسي تأثير صنعت نفت جنوب بر ادبيات
داستاني پس ازانقالب اسالمي

آزاد اسالمي واحد
فريدونطهماسبي
شوشتر

34

نسرين زكي زاده

ي خاكهاي اطراف پيت
مقايسه آلودگ 
(پسماند) به نمكهاي ( )NaCl,CaCl2در
چاههاي دارا و فاقد سيستم مديريت پسماند

رضا ميرزايي
محمود آبادي

آزاد اسالمي واحد
استهبان

35

ندا بختياري

بررسيويژگيهايمؤثرسيالحفاريبركيفيت
خردههايسازندگچساراندرميداننفتيكوپالبا
نگرشيبرواحدهايمارنيونمكي

بهمنسليماني

شهيد چمران

36

زهرا داتلي بيگي

برآورد توزيع فاكتور كيفيت در افق مخزن با
استفاده از دادههاي لرزه اي سطحي VSP ،و
نگارهاي چاه

مهردادسليماني
منفرد

صنعتي شاهرود

بررسي و مقايسهي كيفيت مخزني زون
 37راضيه دوستي ايراني  C3ايالم با زون  Dسر َوك در قطاع  5و 6
ميدان اهواز

علي كدخدائي

تبريز

38

رقيه اكبري

مدلسازيگسترششكستهيدروليكيدرمخازن
نفتيبااستفادهروشعدديالمانهايمرزي

محمد فاتحي
مرجي

يزد

39

آذين ابراهيمي

رتبهبندي تأمين كنندگان كاال بر اساس
تكنيكهاي تصميمگيري چند معياره در
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

مهدي بصيرت

40

محمد ايزدستا

بررسي وتعيين ضريب ثابت فرمول مدل
اقتصادي سفارش ( )E.O.Qدر سيستم
تداركات و امور كاال شركت ملي منطق
نفتخيزجنوب

مهدي بصيرت

آزاد اسالمي مركز
آموزش هاي بين
الملل خليج فارس
آزاد اسالمي مركز
آموزش هاي بين
الملل خليج فارس
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41

اهللمراد كمايي

بررسي اثرات تخليه پساب كارخانه
نمكزدايي نفت مارون  2آغاجاري بر
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و
غلظت برخي عناصر سنگين خاك (نيكل،
سرب ،كادميوم و كروم) و ارائه راهكارهاي
كاهش اثرات

علي غالمي

42

شيرين لركيزاده
بختياري

ارزيابي ريسك زيست محيطي بر پايه
خطاهاي انساني واحدهاي بهرهبرداري به
روش PHA-TOPSIS -SAW

ندا اورك

43

عليمحمد
مطيعشيرازي

بررسي فني و اقتصادي تغيير نوع حالل مورد
استفاده در يكي از واحدهاي شيرينسازي
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از  EDAبه
مخلوط  MDEAو Piperazine

پيمان كشاورز

44

محمدرضاميرزايي

برسي علل ناپايداري توليد در چاههاي تحت
فرازآوري با گاز و رفع مشكل آن در يكي از
ميادين جنوب غربي ايران

عبدالنبيهاشمي

آزاد اسالمي
واحد اميديه

45

يحيينيلوفري

بررسي الكتروفاسيسهاي مخزن آسماري
و مقايسه با دادههاي مغزه و زمينشناسي در
ميدان نفتي قلعهنار

بهمنسليماني

شهيد چمران

46

وحيد برخورداري

تأثير امتزاجپذيري و ناپذيري سيال پايه در
فرآيند ازدياد برداشت نفت با استفاده از
نانوسياالت

آرزو جعفري

تربيت مدرس

47

زهرا داوديانزاده

تعيين واحدهاي جريان هيدروليكي در يكي
از ميادين نفتي حوضه فروافتادگي دزفول

علي كدخدائي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
تهران

مقايسه كارايي بيوسورفكتاننت توليدي در
حالتهاي تزريق درجا و برونجا به منظور
افزايش برداشت از مخازن نفتي

آرزو جعفري

 48محمدحسينشعباني

64

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

شيراز

تربيت مدرس

مدیریت پژوهش و فناوری

بررسي رشد و تكامل گسل خوردگي
بر اساس پارامترهاي مورفوتكتونيكي در
تاقديس خويز ،زاگرس ،ايران

علي فقيه

شيراز

50

پروين مرادي

شناسايي ،طبقهبندي و مديريت پسماندها در
شركت نفت و گاز مارون استان خوزستان

عبدالحسين
يزنگنه
پر 

زنجان

51

عليمحمدآرياننيا

بررسي آزمايشگاهي تأثير ذرات نانو به عنوان
آنتيفوم در نمونههاي نفتي

سروش
زرينآبادي

آزاد اسالمي
واحد ماهشهر

52

جالل شاهين
شمسآبادي

پيشبيني احتمالگير لولههاي حفاري براي
يك ميدان نفتي جنوب ايران با استفاده از
تلفيق روش شبكههاي عصبي و الگوي
ازدحام ذرات

عبدالنبيهاشمي

53

اهللمراد كمايي

بررسي اثرات تخليه پساب كارخانه
نمكزدايي نفت مارون  2آغاجاري بر
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و
غلظت برخي عناصر سنگين خاك (نيكل،
سرب ،كادميوم و كروم) و ارائه راهكارهاي
كاهش اثرات

علي غالمي

54

زينب بحيرايي

چينه نگاري سكانسي و شرايط محيطي و
دياژنز سازند ايالم (با نگرشي ويژه بر زون)2
و بررسي نقش آنها در خصوصيت مخزني در
شرق ميدان اهواز

عبدالحسيناميني

55

ثريا محمودي

چينه نگاري سكانسي ،شرايط محيطي و
دياژنز سازند ايالم و بررسي نقش آنها در
خصوصيت مخزني در غرب ميدان اهواز

عبدالحسيناميني

تهران

56

شيدا درخشنده

مطالعه زمينشناسي و ساخت مدل سهبعدي
مخزن بنگستان ميدان نفت سفيد

بهمنسليماني

آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات فارس

57

خليل علوي

بررسي عوامل مؤثر بر نيازسنجي آموزشي
مديران شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

البرز قيتاني

آزاد اسالمي
واحد شوشتر

49

زهرا يزدانمهر

صنعت نفت

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

تهران
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66

58

فاطمهنفيسي

مطالعه زمينشناسي و ساخت مدل سهبعدي
مخزن خامي ميدان آغاجاري

بهمنسليماني

آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات فارس

59

سينا باسليزاده

بررسي مخازن زيرزميني ذخيرهسازي گاز
طبيعي و طراحي تأسيسات سطحي آن

محمدجواد
عامري

صنعتياميركبير

60

نيلوفربصيري

مطالعهژئوشيميايياينكلوزيونهاينفتي
ميدان منصوري

61

افروز جاللي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و
محمدرضاكمالي
تحقيقاتتهران

بازسازي تاريخچه تدفين ،اندازهگيري
انعكاس ويترينايت و تعيين بلوغ سنگ منشأ
نفت در ميادين نفتي اللي و كارون

بهرام عليزاده

شهيد چمران

62

محمود زرگان

توليد كود بيولوژيك از طريق تصفيه پساب
پااليشگاه شيرينسازي گاز كارون

احسان درونه

آزاد اسالمي
واحد فراهان

63

زليخاسپهوند

تعيين محل قرارگيري رلهها در شبكههاي
سلولي مبتني بر روش دسترسي چند گانه
تقسيم كد

روحاله آقاجاني

64

وحيد مرتضيپور

ارزيابي مناقصهگران و انتخاب مناقصهگر برتر
مبتني بر تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي
فازي ( )FAHPو تحليل پوششي دادهها
(( )DEAمطالعه موردي :شركت بهرهبرداري
نفت و گاز مسجد سليمان)

سيد مجتبي
سجادي

65

فرهاد رستميوند

طراحي و ساخت دستگاه مطالعه هرزروي در
شكاف مغزه و بررسي آزمايشگاهي اثرات
مواد كنترل كننده ميزان هرزروي

عبدالنبيهاشمي

صنعت نفت

66

محمدشبرنگي

استخراج ويژگيهاي زمينشناسي از تصاوير
و سيگنالهاي گاما براي بهينهسازي سيستم
 LWDو MWD

غالمرضا
اكبريزاده

شهيد چمران

آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

آزاد اسالمي
واحد مرودشت

مدیریت پژوهش و فناوری

67

محمد ضامن

بررسي اثر افزودن نانو ذره  sio2به مواد
تعليقشكن بر ميزان جداسازي آب نمك
همراه از نفت خام (در مقياس آزمايشگاهي)

ش زرين
سرو 
آبادي

بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم جامع مالي
 68رضاهاشميگهروئي آنالين بر كيفيت تصميمگيري مديران و روساي مهدي بصيرت
واحدها در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آزاد اسالمي
واحد ماهشهر
آزاد اسالمي مركز
آموزشهاي بين
الملل خليج فارس

69

عرفان اكبري

بررسي اثر ميزان انحراف چاه بر پايداري آن
در سازندهاي كربناته

كاوه آهنگري

آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقاتتهران

70

سيدحيان ظاهري

بررسي اثرات تركيبات و شوري آب تزريقي
بر روي بازده نفت توليدي از مخازن كربناته

محمد شريفي

صنعتياميركبير

71

الهام حافظي نسب

بهينهسازي واحد جذب دي اكسيدكربن
از گاز خروجي نيروگاه رامين و تأثير گاز
خروجي بر  MMPنفت مخزن

سيدعليرضا
طباطبائي نژاد

صنعتي سهند تبريز

شركت نفت فالت قاره
رديف

نام و نام
خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

قدير مهدوي

بررسي آزمايشگاهي تزريق آب هوشمند جهت
ازدياد برداشت نفت در ميدان بالل

رياض خراط

آزاد اسالمي

2

ميثم ماپار

طراحي و پيادهسازي سيستم پشتيباني
تصميمگيري ( )DDSبراي نجزيه و تحليل
صورتهاي مالي (نسبت هاي مالي)

حامد كاظمي پور

3

قاسم پژمان ثاني

آناليز مديريت ريسك در تاسيسات نفتي
فراساحلي (سكوي عملياتي) با استفاده از
مطالعات ( HAZIDمطالعه موردي :شركت نفت
فالت قاره ايران)

سعيد گيوه چي

آزاد اسالمي

تهران
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4

بهاره سادات
شيرواني

نقش روابط موضوعي و قدرت ايگو در پيشبيني
فرسودگي شغلي

نادر منير پور

آزاد اسالمي

5

حميد رضا
ابدي خواه

بررسي عوامل موثر بر عملكرد فرآيند غشائي
نانو فيلتراسيون در جداسازي نانو امولسيونهاي
آب و روغن

فرزين ذكائي
آشتياني

صنعتياميركبير

6

محمد امين
دانشفر

انتخاب و طراحي سيستم بهينه جداسازي و تصفيه
آب توليد شده همراه نفت جهت استفاده در
سكوهاي نفتي ايران

مهدي ارجمند

آزاد اسالمي

7

الهه عزيز
كريمي نسب
كشكوييه

تحليل عددي مكانيزم نفوذ متههاي حفاري در
چاه نفت و گاز براساس مكانيك شكست سنگ

محمد فاتحي
مرجي

يزد

8

عماد شير كوند

مدلسازي رشد ترك هيدرو ليكي به روش المان
محدود در چاههاي نفت و گاز

محمد فاتحي
مرجي

يزد

شركت نفت مناطق مركزي ايران
رديف
68

نام و نام
خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

تورج بهروز
(دكتري)

بهينهسازي تعداد ،مكان و عملكرد شيرهاي
كنترلي در چاههاي هوشمند

محمدرضا رسايي

تهران

2

محمد علي
نيرومند

استفاده از نانو فيلتراسيون جهت حذف نيترات و
نيتريت از آب

رضا پوالدي

آزاد اسالمي
واحد شاهرود

3

كامران
چقازردي

تاثير اقدامات مديريت كيفيت بر عملكرد
سازماني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

حجت طاهري
گودرزي

آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقاتبروجرد

4

مهدي دارايي

مقايسه مشخصات سنگ شناسي شرايط
محيطي وچينه نگاري سكانسي سازند
اسماري در ميادين چشمه خوش و دهلران با
رخنمونهاي سياه كوه و اناران

عبدالحسيناميني

تهران

مدیریت پژوهش و فناوری

5

ناهيد رضايي

مطالعه مكايسم ها و مدلسازي رياضي پديده
نشست رسوبات ارگانيك سنگين در يكي از
مخازن نفتي ايران

عباس شهرآبادي

6

رضا قدقاني

بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند
تزريق آب كربناته به مخازن نفتي

عباس شهرابادي

7

رضا سرمدي

تلفيق اطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي و
استفاده از روشهاي زمين آماري در تعيين
كيفيت و گسترش زون هاي مخزني در ميدان
نفتي سعادت آباد

سيدرضا موسوي
حرمي

8

آرش اسماعيلي

بررسي و امكان سنجي فني و اقتصادي
پيادهسازي سيستمهاي انرژي خورشيدي به عنوان
جايگزين آبگرمكن برقي در منطقه سراجه قم

كورش جواهرده

گيالن

9

محمد امير نظري

كاهش نوفه در دادههاي لرزه اي مبتني بر تلفيق
روشهاي آماري و تبديل هاي زمان-فركانس

حسين مروي-
امير روشندل كاهو

صنعتي شاهرود

آزاد اسالمي
واحد ماهشهر
آزاد اسالمي
واحد اميديه

آزاد اسالمي
واحد دماوند

شركت ملي حفاري ايران
رديف

نام و نام خانوادگي

1

علیرضا ذهبی
(دكتري)

2

مریم صفی
(دكتري)

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

بررسی تاثیر شیفت کاری بر طول مدت و
کیفیت خواب پرسنل طرح اقماری سکوهای خسرو صادق نیت
نفتی شرکت ملی حفاری ایران
حقیقی
(خلیج فارس)
طراحی مدل مناسب به منظور ارزیابی ریسک
زیست محیطی سکوهای متحرک دریایی
Jack – up

(در منطقه پارس جنوبی)

ناصر محرم نژاد

دانشگاه

علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی
درمانی تهران

علوم و تحقیقات
تهران
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ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي
كروم  -دي اكسيد تيتانيوم با مقاومت باال در
برابر خوردگي و سايش با استفاده از روش
آبكاريالكتريكي

منصور فرزام

مدیریت ساخت مدل های مختلف مخازن
زمینی ایزوله در برابر مشتقات نفتی جهت
دفنکنندههای حفاری به منظور حفاظت
از محیط زیست

عبدالکریمعباسی
دزفولی

5

نسیم بهرمان

بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت
پسماند در دستگاه هاي حفاري چاههاي
نفت و گاز از نظر اقتصادي و زيست محيطي
(مطالعه موردي :منطقه نفتي اهواز)

افشینتکدستان

علوم و تحقیقات
خوزستان

6

محمدرضانونچی

امکان سنجی استقرار نرمافزار نگهداری و
تعمیرات در شرکت ملی حفاری ایران

محمد صادق حری

آزاد اسالمی
واحد اراک

7

سميرا مسيح پور

سنتز بعضي از تركيبات استري مورد نياز در
سيال حفاري پايه سنتزي و بررسي عملكرد
رئولوژي آنها

الهام طحان پسر

8

حسين بازيار

ساخت سيال پليمري و بررسي اثر آن بر ميزان
پايدارسازي شيلها و خواص جرياني
سيال حفاري

مهردادسلیمانی

9

مهری بهمئی

بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از
پليمرهاي گياهي مصنوعي در كنترل هرز
روي گل پايه آبي (مطالعه موردي در يكي
از ميادين نفتي جنوب)

طوبی حموله

علوم و تحقیقات
خوزستان

10

مریم ابن عباس

حذف يون سرب از ضايعات پسماند حفاري
بوسيله جاذب ارزان قيمت ليف خرماي
اصالح شده

مریم ابریشم کار

علوم و تحقیقات
خوزستان

11

نوشینچنگیز

بررسي مكانيسم اثر بيوسايدهاي مختلف بر
آزاد اسالمی
ميكروارگانيسمهاي تجزيه كنندهي نشاستهي عباس اخوان سپهی
واحد تهران شمال
مورد استفاده در سيال حفاري

3

محمدرضا بقال نژاد

 4داریوشعبدیکهنگی
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آزاد اسالمی
واحد اهواز

علوم و تحقیقات
خوزستان

علوم و تحقیقات
خوزستان

صنعتی شاهرود

مدیریت پژوهش و فناوری

بررسی تاثیر گازهای هیدروکربنی بر روی
پلیمرهای مورد استفاده در سیال حفاری

مهدی صحیحی

علوم و تحقیقات
خوزستان

13

امیرحسین
آقاجعفری

بررسی آزمایشگاهی تاثیرات حنا به عنوان
یک افزودنی سیمان بر خواص سیمان

سید رضا
شادی زاده

صنعت نفت

14

عقیل مسلمی زاده

بررسی آزمایشگاهی اثرات استفاده از افزودنی
گیاهی (حنا) بر روی تورم شیل در سیاالت
حفاری پایه آبی

سید رضا شادی
زاده

صنعت نفت

15

پریسا پرچمی

مدیریت زیست محیطی کنده های حفاری
جهت حذف  TPHبا استفاده از لجن
بیولوژیکی تصفیه خانه فاضالب

رویا مافی غالمی

16

غالمرضا الهامی

تعیین زون های فعال شیلی حد فاصل افق
نفتی آسماری و بنگستان و ترکیب بهینه گل
حفاری در میدان نفتی کوپال

حسینطباطبایی

آزاد اسالمي
واحد امیدیه

17

رضا حاجیانی

طراحی ابزار راندنی سامانه دوار راندنی دوار

ابوالفضل برادران
سید

صنعتیامیرکبیر

18

شهرام چمن خواه

بررسی مطالعاتی روش حفاری با مدیریت
فشار فضای حلقوی در چاه های نفت و گاز
ایران و نحوه ی تغییر برنامه تکمیل چاه
به واسطه آن

سید رضا
شادی زاده

صنعت نفت

19

شیدا محمدی

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (مطالعه
موردی شرکت ملی حفاری مستقر در اهواز)

محمدرضا
حمیدی زاده

علومتحقیقات
کهگیلویه و
بویراحمد

طراحی و ساخت یک حسگر پتانسومتری
جدی بر اساس یون دوست درشت مولکول
 kryptofix 22DDبه منظور تعیین انتخابی
سرب در پسماند گل حفاری

آرزو قائمی

 12سیدمحمدرضاساکبی

 20علیرضا قربانی بنوتی

علوم و تحقیقات
خوزستان

علوم و تحقیقات
خوزستان
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21

فریده پوربابادی
جلوگیر

میکروفایسس و محیط رسوبی سازند دشتک
در میدان گازی کیش (شمال خلیج فارس)

علی حسین
جلیلیان-
ناصر ارزانی

پیام نور اصفهان

22

مهناز آقاپور

تحلیل رخساره ها،محیط رسوبی و تاریخچه
دیاژنز سازند ایالم در چاه شماره  2میدان نفتی
جفیر،جنوب غرب ایران

غالمرضا میراب
شبستری

بیرجند

23

اسما نجفی

مطالعه اثر بهكارگيري رويكرد حل خالقانه
مساله ( )TRIZدر ارتقا خالقيت كاركنان
(مطالعه موردي :شركت ملي حفاري ايران)

غالمرضا هاشم
زاده خوراسگانی

آزاد اسالمي
واحد
تهران جنوب

24

بهنام ساالری

ارزیابی کاربست سیستم مدیریت یکپارچه
( )IMSمستقر در مدیریت تدارکات و
امورکاالی شرکت ملی حفاری ایران

بالقیس باورصاد

25

سودابه مرادی

رابطه برخی ویژگی های شخصیتی ،سازمانی
و شغلی با تعلل ورزی در کارکنان شرکت
ملی حفاری ایران

عبدالکاظمنیسی

شهید چمران
اهواز

26

احسان نقاش

بررسي رشد ترك و پيشبيني عمر خستگي
لولهها در حفاري جهتدار

شهرام شهرویی

آزاد اسالمی
واحد اهواز

27

هادی بارانی

بررسی تاثیرات  PHبر خواص حرکتی
پلیمرهای مورد استفاده در سیال حفاری

مریمابریشمکار

علوم و تحقیقات
خوزستان

28

سارا یوسفی

بررسي رفتار ذرات نانو منگنز تترا اكسيد در
گلهاي پايه آبي به عنوان ماده وزن افزا

مریم ابریشم کار

علوم و تحقیقات
خوزستان

29

محمد شهبازی

امیرابوالفضل
صورتگر-
مسعود شفیعی

صنعتیامیرکبیر

30

کریم زرگانی

مهدی صحیحی

علوم و تحقیقات
خوزستان

طراحی اندازهگیری ژیروسکوپی MEMS

در حال حفاری

بررسی خواص فیزیکی پلیمرهای مورد استفاده
در سیال حفاری در دما و فشارهای مختلف

علوم و تحقیقات
خوزستان

مدیریت پژوهش و فناوری

31

ابراهیم بیت مشعل

مسئولیتمدنیناشیازمالکیتاراضیاستخراج
نفت و گاز و تاسیسات صنعتی در حقوق ایران و
بررسیتطبیقیآنباحقوقانگلستان

فیصل سعیدی

32

علی سعدی

آسیب شناسی فرایندپیاده سازی مدیریت
دانش در شركت ملي حفاري ايران

ندا نفري

33

احسان شاکری

بهینهسازی خاصیت روانکاری سیال حفاری
پایه آبی (سنگین) و بررسی تاثیر آن بر
خواص رئولوژی

بهزاد تخم چی

34

محسن پرویزی

مدلسازی یک سیستم بهینه ساز تولید تولید
توان الکتریکی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی
برای سکوی حفاری دریایی

مهران ابدالی

35

اشکان ورمه زیاری

شبیه سازی تصفیه پساب های صنایع نفتی
توسط بیوراکتورهای غشایی ( )MBRبا
استفاده از نرمافزار کامسول

صادق مرادی

36

رضا چراغی

بررسی اثرات آالینده های فلزات قلیایی
خاکی ( )ca,mgروی سیال پلیمری و پایداری
پلیمرهای ( PHPAپلی آکریل آمید آبکافت
شده جزئی) و XanthanGum
(زانتانگام) در مقابل این نوع آالیندهها

آرزو قائمی

علوم و تحقیقات
خوزستان

37

ابوذر رضایی

ارزيابي كيفيت مخزني سازندهاي كنگان و
داالن با استفاده از دادههاي چاه نگاري در
ميدان گازي پارس جنوبي

مجید نبی بید
هندی

تهران

38

علی سلطانعلی نیا

طراحی فرموالسیون سیال حفاری پایه سنتزی
 SBFsو بررسی آن تحت شرایط دمایی
مختلف و مطالعه اثر آن بر پایداری شیلها در
مقایسه با سیاالت پایه روغنی OBFs

الهام طحان پسر

آزاد اسالمی واحد
بین الملل خرمشهر

آزاد اسالمي
واحد تهران شمال
صنعتی شاهرود

علومتحقیقات
سیرجان

آزاد اسالمی واحد
تهران شمال

علوم و تحقیقات
خوزستان
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39

مهرداد عباسی

بهبود کنترل مستقیم توان ژنراتور القایی دو
سو تغذیه تحت شرایط نامتعادل ولتاژ شبکه

رضا کیانی نژاد

شهید چمران اهواز

40

مهران جهان بین

بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری
در رابطه بین عدالت و تعهد سازمانی در
شرکت ملی حفاری ایران

رحمت اله
جدیدی

آزاد اسالمی
واحد اراک

41

محسن پرویزی

مدلسازی یک سیستم بهینه ساز تولید توان
الکتریکی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی برای
سکوی حفاری دریایی

مهران ابدالی

علومتحقیقات
سیرجان

42

ابوذر رضایی

ارزيابي كيفيت مخزني سازندهاي كنگان و
داالن با استفاده از دادههاي چاه نگاري در
ميدان گازي پارس جنوبي

مجید نبی بید
هندی

تهران

43

سعید حیدریان

بررسی رابطه سیستم مدیریت دانش و
مدیریت ارتباط با مشتریان با عملکرد شرکت
ملی حفاری ایران

پیمان غفاری
آشتیانی

آزاد اسالمی
واحد اراک

44

علیرضا بهادر

بررسی رابطه آموزش مجازی و توانمندسازی
کارکنان شاغل در طرح اقماری شرکت ملی
حفاری بر اساس مدل میشرا

زهره آقا بابایی

45

معصومه کردانی

امکان سنجی فرایند گیاه پاالیی توسط گیاه
وتیور در حذف کل هیدروکربنهای نفتی از
خاک آلوده به نفت (مطالعه موردی دکلهای
شرکت ملی حفاری ایران -میدان نفتی اهواز)

افشینتکدستان

46

مسعودبختیاری

بررسي رابطه عدالت سازماني و تمايل به
ترك خدمت در كاركنان شركت ملي
حفاري ايران

سنجر سالجقه

آزاد اسالمی
واحد کرمان

نادر نبهانی

آزاد اسالمی
واحد ماهشهر

بررسی آزمایشگاهی جداسازی فلزات سنگین
 47نسرین چنگیز عباسی
از پسماندهای سیال حفاری بوسیله نانو ذرات
74

آزاد اسالمی
واحد دهاقان

علوم و تحقیقات
خوزستان

مدیریت پژوهش و فناوری

آزاد اسالمي
واحد تهران شمال

48

علی سعدی

آسیب شناسی فرایند پیاده سازی مدیریت
دانش در شركت ملي حفاري ايران

ندا نفري

49

الهام حسینی پناه

امکان سنجی حذف کل هیدروکربنهای
نفتی ( )TPHاز کنده های حفاری مخلوط با
لجن فاضالب با استفاده از ورمی کمپوست
(مطالعه موردی منطقه حفاری اهواز)

افشینتکدستان

50

حیدر شریفی

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی
بازاریابی در شرکت ملی حفاری از دیدگاه
مدیران

مهدی بصیرت

آزاد اسالمی
واحد اهواز

51

پیمان رضایی

مقایسه و فرآیند انجماد -ثبت و روش تزریق
مجدد برای تصفیه پس ماند سیال حفاری

عبدالمحمدقایدی

آزاد -گچساران

52

پیمان صفاپور

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد
سازمانی در ادارات تابعه
شرکت ملی حفاری ایران

سیدعلیاکبراحمدی

53

محمد اعتماد

بررسی عوامل اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر
رشد اقتصادی به روش سری زمانی
(مطالعه موردی خوزستان)

حسین استادی

54

نوید داوری

ارزیابی کیفیت مخزن سازند سروک با به
کارگیری داده های نگارهای چاه پیمایی و
گلنگاری در میدان نفتی آزادگان،
جنوب باختری ایران

آزاد اسالمي
محسنپورکرمانی
واحد تهران شمال

55

امیر پاینده پور

تحليل و طراحي و شبيهسازي تقويت كننده
كم نويز  CMOSباند فوق پهن در فناوري
 TSMCبا استفاده از روش خنثيسازي نويز

هومان کعبی

شهید چمران اهواز

56

رضا هرمزی فر

تاثیر فرایندهای مدیریت استعدادها بر کیفیت
خدمات و نوآوری کارکنان
شرکت ملی حفاری ایران

مجتبیرفیعی

آزاد اسالمی
واحد اهواز

آزاد اسالمی
واحد شوشتر
آزاد اسالمی
واحد دهاقان

آزاد اسالمی
واحد اراک
75
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محمدرضاناظمی
بابادی

ارزیابی رابطه خصوصی سازی با میزان
دستیابی به اهداف مدیریت فناوری اطالعات
(مورد مطالعه  :شرکت ملی حفاری ایران)

عطاء اله ابطحی

58

الله امید

سنتز و شناسایی چند نانوپودر اکسید مضاعف
با ساختار اسپینل و کاربرد آنها در حذف
فسفات در پساب گل حفاری

هامان توکلی

علومتحقیقات
تهران

علوم و تحقیقات
خوزستان

شركت نفت خزر
رديف
76

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

مريم صدّيق

تهيّهمدلژئوديناميكييكبعدي()RMMيكياز
چاههاي شمال كشور به روش تركيب ا ّطالعات

بهزاد تخم چي

صنعتي شاهرود

2

معصومه
درسيخوان

بررسي رسوبشناسي و خصوصيّات
پتروفيزيكي سازند چلگن در مقطع پهنه كال و
چاه  Aمنطقه شمال ايران

حسين رحيم پور
بناب

آزاد اسالمي
واحد دماوند

3

هوشنگ مهرابي

مطالعه مشخصات سنگشناسي و شرايط
محيطي سازند چلكن در رخنمونهاي حاشيه
شمالي البرز مركزي به منظور استفاده از نتايج
در مطالعات زيرسطحي خزر جنوبي

عبدالحسيناميني

تهران

4

طاهر گلي

تعيين و تطابق الكتروفاسيسهاي ماسه سنگ
باالخاني با دادههاي زمينشناسي و الگ با
نگرش ويژه به گلفشانها

موسوي حرمي

فردوسي مشهد

مدیریت پژوهش و فناوری

شركت نفت و گاز پارس
رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

مهسا صديقي
(دكتري)

حذف زيستي اتيل مركاپتان با استفاده از
سيستم سلولي تثبيت يافته

فرزانه وهاب زاده

صنعتياميركبير

2

سيد نادر قدمي
تيزابي (دكتري)

الگوي يكپارچه براي مدلسازي وتطابق
تاريخچه در مخازن كربناته

محمد رضا رسائي

تهران

3

نيما برادران حسينی

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در
تامين مالي شركتهاي نفتي دولتي توسط
شركتهاي تامين مالي داخلي

رضا طهراني

تهران

4

وحيد سلطاني
سودكالئي

بررسی زیست چینهای و رخسارهای سازند
کنگان در چاه  Aدر میدان پارس جنوبی

سید محمود
حسینی نژاد

پيام نور
واحد دماوند

5

ميالد فراهاني

اندازهگيري آزمايشگاهي و تعیین معادالت
جدید برای ضرايب لغزش و آشفتگي در
نمونههاي كربناته روي يكي از مخازن
گازي ايران

احمد رمضاني
سعادت آبادي

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

6

زینت السادات
ابطحی فروشانی

تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس
عالقه قدرت و اتخاذ استراتژی مدیریت
ذینفعان کلیدی ،در طرح های توسعه میادین
نفت و گاز منطقه پارس جنوبی

احسان فرصتکار

مهر البرز تهران

شركت پايانههاي نفتي ايران
رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

عابدالدینهاشمی

ارزیابی ریسک در عملیات تخلیه و بارگیری
کشتیهاینفتکش
(مورد کاوی جزیره خارگ)

عباس هراتی
مختاری

دریانوردی و علوم
دریایی چابهار
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مدلسازی پیامد در مخازن تحت فشار با
استفاده از نرمافزار  PHASTو ارائه اقدام
کنترلی با ترکیب

سعید گیوه چی

آزاد اسالمي
واحد سیستان و
بلوچستان

امیر مسعود
رضادوست

پژوهشگاه پلیمر و
پتروشیمی ایران
آزاد اسالمي
واحد قائمشهر
علم و صنعت

2

عزیز آتشین

3

محمدصادقمتفکر

تهیه نانو کامپوزیتهای هیبریدی بر پایه رزین
فنولیک /گرافن /الیاف و بررسی خواص
مکانیکی و حرارتی آنها

4

قنبرعلیبخشی

بررسی مهارتهای مدیریت اثربخش بهبود
سازمانی در پایانه نفتی شمال

علیرضا ابراهیمی

5

مریم طالبی

ارائه یک مدل بهینهسازی جریان نقدینگی
پروژههای نفتی در شرایط وجود عدم قطعیت

وحید شقاقی شهری

6

زاهده چراغی

بهینهسازی سیاست های قیمت گذاری و
بازاریابی در یک زنجیره دو سطحی تحت
اثرات روانی بازار با استفاده از تئوری بازی ها

7

عمادالدین
صادق زاده نایینی

بررسی عددی و تجربی اتصاالت چسبی ورق
فلز -کامپوزیت

محمدرضافراهانی

8

رامین ریاحی پور

تدوین دانش فنی ،طراحی و ساخت پوشش
ضد حریق مبتنی بر نانوساختار جهت
تاسیسات پایانههای نفتی در مقیاس
نیمهصنعتی

مجید بنی اسدی

تهران

9

نسیم کباری

بررسی و مدیریت پسماندهای صنعتی شرکت
پایانه هاي نفتی ايران در جزیره خارگ

سیدحسینهاشمی

شهیدبهشتی

10

مرتضیعلیپور

بررسی نظام پرورش مدیران و ارائه راهکار
جهت جانشین پروری در شرکت پایانه هاي
نفتی ایران

احمد طالبی زاده

آزاد اسالمي واحد
جزیره خارگ

Consequence Modeling Method
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آزاد اسالمي
عطااله طالعی زاده
واحد تهران جنوب

تهران

مدیریت پژوهش و فناوری

11

عارف فرهنگ مهر

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از
گردابه در لوله ها و رایزرهای در
معرض جریان برشی

12

مهناز داداشی

بررسی رابطه اخالق و رفتار شهروندی
سازمانی در وزارت نفت (مطالعه موردی:
شرکت پایانههای نفتی ايران)

مصطفی
زین الدینی

خواجهنصیرالدین
طوسی

آزاد اسالمي
محمدرضاربیعی
واحد تهران مرکزی
مندجین

13

عبدالرحیمکریمی

نقش و تاثیر استقرار نظام مدیریت دانش بر
نوآوری و بهره وری کارکنان

حسن سلطانی

آزاد اسالمي
واحد شیراز

14

علی میری

شبیه سازی جعبه سیاه و بهینهسازی
اختالط نفت خام

نوراله کثیری

علم و صنعت

15

امیر هادی
اسمعیل وندی

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با
عملکرد مدیران در شرکت
پایانههای نفتی ایران

سید جلیل
میر میران

آزاد اسالمي
واحد تهرانمرکزی

16

امیر هادی اسمعیل
وندی

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با
عملکرد مدیران در شرکت
پایانههای نفتی ایران

سید جلیل
میر میران

آزاد اسالمي واحد
تهران مرکزی

17

سیامک قربانی

آسیب شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت
پایانههای نفتی ایران منطقه خارگ با استفاده
از مدل انطباقی تحلیل سازمان

ناهید نادری بنی

18

سیامک قربانی

آسیب شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت
پایانههای نفتی ایران منطقه خارگ با استفاده
از مدل انطباقی تحلیل سازمان

ناهید نادری بنی

آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

19

جلیل ابراهیم زاده

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثرات
آن بر خدمات شرکت ملی نفت ایران

علی رضا حسنی

آزاد اسالمي
واحد دامغان

20

مسلم قربانی

بررسی پیشایندهای موقعیتی استرس شغلی
کارکنان در شرکت پایانه هاي نفتی ايران –
جزيره خارگ

محمدمنتظری

آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

آزاد اسالمي
واحد سیرجان
79

نگاهی به فعالیتهای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ،سال 1394

80

21

ماشااله توکلی
کازرونی

بررسی رابطه فرهنگ و تعهد سازمانی بر
سازگاری شغلی بر اساس نظریه
دیویس و الف کوایست

سید رسول آقا داوود

22

سیروس موحدی

بررسی توزیع دما در مخازن نفت شرکت
پایانه نفتی شمال به روش شبیه سازی عددی

علیرضامجیدیان

آزاد اسالمي
واحد ساری

23

سمیه یگانه

عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه

زهرا لشگری

آزاد اسالمي
واحد تهرانمرکزی

24

پیمان انتظام

بهینهسازی منابع و زمان در عملیات
جوشکاری و رنگ آمیزی دستی و اتوماتیک
پروژههای احداث مخازن ذخیره سازی و سعداله ابراهبم نژاد
خطوط لوله با توسعه یک مدل تصمیم گیری
چند معیاره تحت محیط فازی

آزاد اسالمي
واحد دهاقان

آزاد اسالمي
واحد کرج

25

عبداله کریمی

عوامل موثر در افزایش مشارکت کارکنان
پایانههای نفتی ایران در دوره های آموزشی

محمد بهروزی

آزاد اسالمي
واحد بوشهر

26

زری احمدی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و
الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی

اصغر فروع الدین
عدل

آزاد اسالمي
واحد رودهن

27

سید ابراهیم حسینی

صنعت سوخت رسانی به نفتکش ها در پایانه
نفتی خارگ ،از امکان تا واقعیت

بهروز امرایی

آزاد اسالمي
واحد خارگ

28

سید ضیا مدیح

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر استرس
شغلی کارکنان فرودگاه جزیره خارگ

احمد طالبی زاده

آزاد اسالمي
واحد خارگ

29

وحیدهجهانگیری

تجزیه و تحلیل اقتصادی اجرای بهینهسازی در
نیروگاه بزرگ برق خارگ

محمد علی
خطیب سمنانی

آزاد اسالمي واحد
تهرانمرکزی

30

احسان خواجه

شناسایی واولویت بندی راههای کارآمد سازی
نظام پیشنهادها و توسعه مشارکتت کارکنان
شرکت پایانههای نفتی ایران (با استفاده از
رویکرد تصمیم گیری چند معیاره )MCDM

محمد بهروزی

آزاد اسالمي
واحد بوشهر

31

مهران حسن شهری

بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با تعهد
سازمانی در شرکت پایانههای نفتی ایران

ماهرخ مختاران

آزاد اسالمي
واحد رودهن

مدیریت پژوهش و فناوری

مديريت اكتشاف
رديف

1

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

وارون سازی داده های لرزه ای برای براورد
سید حسین هاشمی
رخساره با استفاده اززمین آمار چند نقطه ای و
(دكتري)
آشفتگیاحتمال

استاد راهنما

دانشگاه

عبدالرحیم
جواهریان-
مجید عطائی پور

صنعتیامیرکبیر

سنگ چينه نگاري ،زيست چينه نگاري و
چينه نگاري سكانسي رسوبات ميوسن (ميشان
 ،آغاجاري) در حوضه زاگرس از كوه
داريوش باغباني-
عسلويه در ساحل خليج فارس تا كوه تودج جهانبخشدانشيان
در زاگرس مرتفع (كوه پازنان ،كوه هالگان ،
كوه جهرم ،كوه قاضي ،كوه تودج)

2

مريم سادات قيامي
اصفهاني (دكتري)

3

افشین اصغری
(دكتري)

چينه نگاري سكانسي ،محيط رسوبي و
جغرافياي ديرينه رسوبات قبل از داالن در
جنوب ايران (زاگرس و خليج فارس)

Vennin

4

احمد واعظيان
(دكتري)

ارزيابي ژئوشيميايي سنگ منشا به منظور
شناسايي پنجره هاي نفت و گاز زايي با
استفاده از سيستمهاي هوشمند

منصور ضيايي -
محمد رضا كمالي

صنعتي شاهرود

5

مصطفی گمار
(دكتري)

مدلسازی آسیب مکانیکی اطراف چاه به
دلیل عملیات حفاری در مخازن شکافدار

ایرج گودرزنیا

صنعتي شریف

6

صاحبعليفرجي
الوارس

بررسي تغييرات فصلي وسعت تاالبها با استفاده
از دادههاي سنجش از دور (مطالعه موردي
تاالب هورالعظيم)

محمد حسين
مختاري

آزاد اسالمي

7

آزاده فرهادي
بلداجي

ليتوبيواستراتيگرافي و چينه نگاري سكانسي
سازندهاي سروك و كژدمي در كوه انگور و
ناحيهبندرعباس

سيد احمد بابازاده

پيام نور

8

انديشهحبيبي

تخمين عمق ماكزيمم منبع ميدان پتانسيل به
روش ضريب ساختاري

وحيد ابراهيم زاده
اردستاني

آزاد اسالمي
واحد همدان

Emmanuelle

اصفهان

آزاد اسالمی

81

نگاهی به فعالیتهای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ،سال 1394

9

هومن فالح

بررسی پتانسیل هیدروکربوری تاقدیس آب
پرورده سر رود در شمال غرب شیراز

10

رضا پاسداری

بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و
خالقیت کارکنان مدیریت اکتشاف شركت
ملی نفت ایران

نورالدین میرزایی

11

مجتبی پاشا زانوسی

بازسازی داده های لرزه اي بر مبنای استفاده
از تخمین چگالی طیف توان سیگنال های
باند محدود با استفاده از داده های لرزه اندازه
گیری شده و پانچ مدل زمین

محمدعلیسبط

12

شهاب البرزیان

مدلسازی معکوس مرزهای تیز (شارپ
باندری) داده های مگنتوتلوریک جهت
اکتشاف ساختارهای هیدروکربوری
منطقه گچساران

علی مراد زاده

صنعتی شاهرود

13

فرشاد مالرسولی

تاثیر پاداش های مالی در عملکرد و بهره وری
کارکنان مدیریت اکتشاف

محمود
محمودزاده

آزاد اسالمی
واحد فیروزکوه

14

جواد خسرواني

رخساره ها محیط رسوبی و چینه نگاری
سکانسی سازند آسماری در اطراف بلندای
خارک میش و نوروز هندیجان

محمد حسین آدابی

15

عليكميجاني

بررسي پايداري ديواره چاههاي
هيدروكربوري اكتشافي ناحيه فارس
ساحلي در سازندهاي گروه دهرم يه كمك
روشهاي تحليلي و عددي

عبدالنبيهاشمي

آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

ميكروفاسيس ژئوشيمي و محيط رسوبي
سازند ايالم در ميدان نفتي آزادگان

محمد حسین آدابی

شهیدبهشتی

ارزیابی زمین شناسی و پتروفیزیکی منابع
نامتعارف سازندهای شیلی در ناحیه لرستان

علی چهرآذری

سمنان
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امینه لطفی یار

آزاد اسالمي
قدرت اله محمدی
واحد تهرانجنوب
آزاد اسالمی
واحد زنجان

صنعتی خواجه
نصیر الدین طوسی

شهیدبهشتی

مدیریت پژوهش و فناوری

18

حسام ربیعی

درون یابی داده های لرزه ای در حوزه فوریه
شعاعی با آستانه گزاری تطبیقی

حمید سیاه کوهی

تهران

19

کبری بدری

بررسی رفتار اطالع یابی کارشناسان مدیریت
اکتشاف در استفاده از پایگاه های اطالعاتی

حجت اله حسین
الریجانی

آزاد اسالمی
واحد تهران شمال

20

محسن حیدری
طسوجی

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان
تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

زهره ریاضی

آزاد اسالمی
واحد ارسنجان

21

مهدی حاجی
حیدری

بررسی رابطه رضایت شغلی کارمندان با
راندمان کاری در شرکت ملی نفت ایران
(مدیریت اکتشاف نفت)

سهیال کاغذیان

22

فریبا اطهری نژاد

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ايران
در سال 1393

زهرا حضرتی

23

شیوا ناصرزاده

ارتباط ساختاری دیاپیرهای نمکی احمدی و
کاله قاضی با گسل سروستان
و چینهای همجوار
(شمال خاور و جنوب خاور سروستان)

سید احمد علوی

شهیدبهشتی

24

زینب خوش سیر

مطالعه زمین شناسی و ژئوشیمیایی
چشمه نفتی ده نفت در ناحیه رودان
شمال شرق بندر عباس

محمد قویدل
سیوکی

صنعتيامیرکبیر

25

الناز اسكاشي

پالئوژئوگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های
پالئوسن و ائوسن در زون بندرعباس و
شرق خلیج فارس

پژوهشكدهسازمان
سید علی آقانباتی
زمينشناسي

26

رضا عباسی

ارزیابی سازند مخزنی سروک و رسوبات
کانالی با تطبیق اطالعات چاه و لرزه نگاری
در یکی از میادین

آزاد اسالمی
ایرج عبدالهی فرد
واحد تهران شمال

آزاد اسالمی
واحد فیروزکوه

آزاد اسالمی
واحد تهران مرکز
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27

محسن محمد
حسینی

مدلسازی سه بعدی تراکم شکستگی ها با
استفاده از اطالعات نشانگرای لرزه ای سه
بعدی و نمودارهای تصویرگر

سید هاشم
طباطبایی

آزاد اسالمی
واحد دماوند

28

محمد صادقی

مدلسازی تخلخل با استفاده از نتایج
وارونسازی لرزه ای در یکی از میادین نفتی
جنوب ایران

سید هاشم
طباطبایی

آزاد اسالمی
واحد دماوند

29

سيد علي سيدين

اكتشاف چشمه هاي نفتي با استفاده از روش
آشكار سازي هدف در تصاوير ابر طيفي

محمد جواد ولدان
زوج-
ياسر مقصودي

خواجه نصير الدين
طوسي

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
رديف
84

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

1

صادق پرتاني
(دكتري)

بررسي ميداني جذب فيزيكي نفت
توسط ساقه حرا

رضا غياثي

تهران

2

بهنام عباسي

پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور
گاليكولها با استفاده از معادله
حالت pc-saft

امير عباس ايزدپناه

خليج فارس

3

امير مهدي مسلمي

بررسي بتن حاوي نانو سيليس
در برابر حمله سولفاتي

محسن ايزدي نيا

آزاد اسالمي
واحد بوشهر

4

ندا اماني

طراحي محيط و منظر منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس -عسلويه (پارس)1

محمد رضا مثنوي

تهران

5

صادق عليپور

بررسي مشوق هاي موثر بر جذب سرمايه در
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ماني آرمان

آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقاتبوشهر

مدیریت پژوهش و فناوری

6

سيد محمد حسن
ابطحي

بررسي رابطه توانمندسازی كاركنان با
فرسودگي شغلي آنان
(مطالعه موردي :كاركنان سازمان منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس)

مرتضي فرجي

7

ابراهيم رستمي

بررسي تاثير پيادهسازي سيستم مديريت
يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

حميد رحيمي

8

شهرام نخعي

بررسي ارتباط انتقال مهارتهاي مديريتي به
آزاد اسالمي واحد
زير دستان و جانشين پروري در سازمان منطقه سيد حبيب مكتبي
بين الملل قشم
ويژه اقتصادي انرژي پارس

9

ياسين حاجب

آزاد اسالمي
واحد فيروزكوه

آزاد اسالمي
واحد نراق

پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور
الكتروليتها با استفاده از معادله
حالت pc-saft

امير عباس ايزدپناه

خليج فارس

10

صاحبه يوسفي

شبيهسازي جذب گاز طبيعي در سيستم ذخيره
سازي گاز طبيعي جذب شده

مسعود مفرحي

خليج فارس

11

رقيه كشاورز

جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري هاي
تجزيه كننده گازوئيل از خاك آلوده به
گازوئيل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فرشيد كفيل زاده

آزاد اسالمي
واحد جهرم

12

احمد عطافر

كاربرد مدل وايزبرد در شناخت ضعف ها
وقابليتهاي سازماني منطقه ويژه انرژي پارس

حميد شاهبندر زاده

آزاد اسالمي
واحد بوشهر

13

محمودبحريني

مطالعه توزيع كاتاليست در ذرات پيش پليمر
واحد پلي اتيلن

محمدميرجليلي

آزاد اسالمي
واحد علوم
تحقيقات يزد

14

فوزيه اكبري

ارزيابي دو روش زيست فزوني و تحريك
پذيري به منظور زيست درماني خاك هاي
آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از لجن فعال
پااليشگاهعسلويه

محمد كارگر

آزاد اسالمي
واحد جهرم

15

خالد انصاري

طراحي محيط و منظر منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس

ناصر حافظي
مقدس

فردوسي مشهد
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16

مريم بيغرض

ارزيابي اقتصادي اثرات محيط زيستي
بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در
ضياءالدينالماسي
پااليشگاههاي گاز پارس جنوبي با توجه به
تمايل پرداخت كاركنان

17

حميدرضا اميري

شبيهسازي تزريق گازهاي اسيدي به مخازن
آبده شكافدار

رضا آذين

18

احسان بيات

ارائه الگویی برای تخمین و بهبود قابلیت
اطمینان ماشین آالت با استفاده از شبکه بیزین
(مطالعه موردی :سازمان منطقه ويژه اقتصادی
انرژی پارس)

محمدرضافيلي
زاده

آزاد اسالمي
واحد زاهدان

خليج فارس

آزاد اسالمی
واحد شيراز

مدیریت پژوهش و فناوری

 -2-6اطالع رساني

انعكاس انجام فعاليتهاي پژوهشي از طريق چاپ پوسترهاي “نتايج و دستاوردهاي پروژههاي خاتمه يافته”،
بولتن "تحوالت بينالمللي صنايع باالدستي" ،انتشار ساليانه كتاب “نگاهي به فعاليتهاي پژوهش و فناوري
شركت ملي نفت ايران” و ارائه آنها در غرفه اين مديريت در نمايشگاه پژوهش و فناوري به مناسبت هفته
پژوهش كه در آذرماه هر سال برگزار ميگردد و نيز در نمايشگاه بينالمللي “نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي”
كه در ارديبهشت ماه هر سال برگزار ميشود ،برگزاري سمينارهاي موردي در خصوص ارائه نتايج و دستاورد
پروژههاي خاتمه يافته و همچنين انعكاس موارد فوق در سايت شركت ملي نفت ايران لينك مديريت پژوهش و
فناوري به آدرس www.rtd.nioc.ir :ازجمله وظايف واحد اطالع رساني است.
اين واحد همواره سعي دارد با انعكاس اطالعات جديد از فعاليتهاي پژوهشي اين مديريت و ارائه آنها در قالب
موارد فوق الذكر از طريق بهروزرساني سايت ،وظيفه خود را در حد مطلوب ايفاء نمايد.

 -1-2-6سايت بينالمللي مديريت پژوهش و فناوري

سايت مديريت پژوهش و فناوري كه در سال  1382جهت برگزاري نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز و پتروشيمي
و معرفي غرفه اين مديريت ،طراحي و راهاندازي گرديده بود با گسترش فعاليتهاي پژوهشي و نيز جهت تسهيل
در ارتباط و هماهنگي با امور پژوهش و فناوري شركتهاي تابعه و پاسخگويي به نياز محققان و متخصصان
ذيربط درطي سالهاي متمادي اقدام به گسترش خدمات نموده است.
اين سايت در طول سال 1393با آدرس www.rtd.nioc.ir :و با معرفي اولويتهاي پژوهشي شركت ملي نفت
ايران ،فرمهاي خام پژوهش و فناوري شامل :فرمهاي پروپوزال پروژههاي پژوهشي و دانشجويي ،فرم درخواست
ارائه مقاالت در كنفرانس هاي خارجي و ....جهت اطالع و استفاده عالقمندان در دسترس بوده است.

 -2-2-6بولتن تحوالت بينالمللي صنايع باالدستي

انتشار بولتن "تحوالت بينالمللي صنايع باالدستي" كه ازسال  1387توسط اين مديريت جهت اشاعه هرچه بهتر
فرهنگ پژوهش و فناوري در بخش باال دستي صنعت نفت ،ازجمله :در زمينههاي اكتشاف ،حفاري ،نرمافزاري،
بهرهبرداري و ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز و ....و همچنين اطالع رساني و آشنا نمودن مديران اين بخش
از صنعت نفت با آخرين تحوالت علمي و تجربي در زمينههاي فوقالذكر آغاز شده بود در سال  93نيز كماكان
ادامه داشته بهطوري كه  6شماره آن به صورت هر دو ماه يكبار منتشر گرديده است.

87

88

