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توسعه فناوریهای اکتطاف:
-

کاّؼ ریغک اکتؾاف ٍ ػولیات اػن اس خؾکی ٍ دریا

-

ارتقاء کیفیت دادُّای لزسُای

-

پیؼتیٌی تلفیقی خَاؿ عٌگ ٍ عیال

-

هذل ّای جذیذ ارسیاتی یکپارچِ فٌی ٍ اقتقادی فؼالیت ّای اکتؾافی

-

تَعؼِ داًؼ فٌی طزاحی ٍ عاخت اتشارّای اعاعی فؼالیت ّای اکتؾافی

-

ارتقاء رٍػ ّای تخویي حجن،عٌگ ٍ عیال هخشى تا اطالػات غیز هغتقین ٍ یا تغیار هحذٍد هغتقین

-

تَعؼِ ٍ تزٍیج ًزم افشار ّای تَهی در سهیٌِ هطالؼِ ٍ تفغیز دادُ ّای سهیي ؽٌاعی،پتزٍفیشیکی،صئَفیشیکی

-

ارائِ راّکارّای ػلوی تزای حل هؾکالت ػولیات تَلیذ اس دیذگاُ ػلَم سهیي
فناوری ازدیاد برداضت:

·
-

تزرعی ػولکزد هخاسى گاس هیؼاًی در هقاتل تخلیِ فؾار ٍ تاسگزداًی گاس خؾک

-

تزرعی فزآیٌذ اًحالل گاس در ًفت هخاسى

-

تزرعی رفتار ریشػ ثقلی

-

تزرعی رٍؽْای پیؾگیزی اس رعَتات آعفالتیي در چاُ ،لَلِ ّا ،تفکیک گزّا ٍ پوپ ّا

-

هطالؼات جاهغ فٌی ٍ اقتقادی اجزای طزح ّای اسدیاد تزداؽت

-

ارائِ پزٍعِ ّای هذیزیتی ٍ حقَقی تزای اجزای طزح ّای اسدیاد تزداؽت اس طزیق قزار دادّای رایج در فٌؼت ًفت

-

تزرعی هکاًیشهْای هختلف تَلیذی ٍ ّوچٌیي هکاًیشم غالة تَلیذ اس هخاسى کؾَر جْت هطالؼِ ٍ پیؾٌْاد تْتزیي رٍػ ّای اسدیاد تزداؽت

-

تزرعی جاهغ تَلیذ اس هخاسى تا رٍیکزد لحأظ ًوَدى رٍؽْای اسدیاد تزداؽت جْت افشایؼ راًذاهاى کلی تزداؽت

-

اًجام هطالؼات ٍ تَعؼِ فٌاٍری ّای اسدیاد تزداؽت اس هخاسى ًفت عٌگیي

-

اجزای طزح ّای پایلَت تزای رٍػ ّای کِ در هزحلِ پضٍّؾی ٍ آسهایؾگاّی تِ ًتایج خَتی رعیذُ اًذ
توسعه فناوری چاهها:

·
-

ػزضِ ٍ تأهیي تخقـّا ٍ فٌاٍری در حفاری ،ػولیات چاّْای اکتؾافی ،تَلیذ ٍ تشریقی ٍ ّوچٌیي تَعؼِ ػولیات تَلیذ اس هیذاًْای ًفتی ٍ
گاسی

-

ارائِ هذل ّای کارتزدی جْت افشایؼ ایوٌی ػولیات حفاری ٍ عزٍیظ چاُ

تَعؼِ فٌاٍری هغشُ گیزی  ،آسهایؾات هغشُ  ،عاخت لَلِ هغشی عیار ( ٍ )Coiled tubingتجشیِ ٍ تحلیل ًتایج آسهایؾات هغشُ ( هتذاٍل ٍ
خاؿ)

فناوری تولید:

·
-

ؽٌاخت تٌگٌاّا ٍ تزًاهِریشی تزای رفغ آًْا

-

دعتیاتی تِ فٌاٍریْای چاُ ٍ هیذاًْای َّؽوٌذ

-

دعتیاتی تِ فٌاٍری ًفتْای تغیار عٌگیي

-

تَلیذ تا ارئِ تزًاهِ کغة ٍ کار دراس هذت جْت تْیٌِ عاسی ٍ پؾتیثاًی

-

تَعؼِ رٍػ ّای تحلیلی  -ػذدی ٍ تفغیز دادُ ّای کَتاُ هذت (چاُ آسهایی) ٍ طَالًی هذت تَلیذ اس چاُ ّای ًفت ٍ گاس

-

تَعؼِ الگَریتن ّای تطاتق تاریخچِ تَلیذ

-

تَعؼِ رٍػ ّای اًذاسُ گیزی در سهاى تَلیذ
توسعه فناوری فرآورش نفت و گاز:

·
·

راّکارّا ٍ فٌاٍریْا در ٍاحذّای تْزُتزداریً ،وکسداییّاّ NGL ،ا
تْیٌِ عاسی تأعیغات هذیزیت آب ّای ّوزاُ
هذیزیت ضایؼات فٌاٍری فزآٍرػ ًفتْای تغیار عٌگیي
توسعه فناوریهای نفت:

-

تْیٌِ عاسی تَلیذ اس هیذاًْای جذیذ ٍ هیذاًْای در حال تَلیذ

-

تَعؼِ عزیغ تَاًاییّای فٌی تزای اعتخزاج اس هخاسى کزتٌاتی ،ارسیاتی اّذاف ٍ تؼییي هؾخقات هخاسى حفاری
فناوری زیست محیطی و ایمنی:

·
-

تذٍیي آییي ًاهِّا ،دعتَرالؼولّا ٍ اعتاًذاردّایHSE

-

اجزای پزٍصُّای هحیط سیغت در ػولیات حفاری

-

تزرعی تقفیِ پذیزی آتْای ّوزاُ ًفت
فناوری نرم افسارها و :ICT

·
·

تَلیذ ٍ تَعؼِ ًزمافشارّای تخققی تا کارتزدّای هَردًیاس در فٌؼت ًفت

تَهی عاسی (ً )customizeوَدى ًزم افشارّا تز اعاط ٍیضگیّا ،ؽزایط ٍ هؾخقات فٌی خاؿ
فناوری استراتصیک تلفیقی:

-

ایجاد کٌغزعیَمّای اسدیاد تزداؽت ٍ هؾارکت در تحقیقات تیيالوللی ًفت

-

ٍاگذاری پزٍصُّای تحقیقاتی تِ داًؾگاّْا

-

تجْیش داًؾگاّْای کؾَر تِ هٌظَر افشایؼ تحقیقات ًفتی

فناوری خوردگی و پوضصها:

·
-

تزرعی کلیِ ػَاهل هؤثز در خَردگی ٍ چگًَگی جلَگیزی اس آى

-

دعتیاتی تِ پَؽؼّایی هٌاعة تزای جلَگیزی اس پذیذُ خَردگی
فناوری بهینه سازی مصرف انرشی:

·
-

اًجام هطالؼات هقزف تْیٌِ اًزصی ٍ تزرعی قاتلیت جایگشیٌی اًَاع اًزصی تِ رٍػ هویشی اًزصی

-

تْزُتزداری تْیٌِ اس اًزصیّای هَجَد ٍ دعتیاتی تِ تزکیة تْیٌِ اًَاع اًزصی

-

تذٍیي اعتزاتضی هقزف اًزصی در یک تزًاهِ تلٌذ هذت
فناوری علوم انسانی و سایر موارد:

·
-

افشایؼ هیشاى تْزٍُری ٍ یا تزرعی تأثیز فزٌّگ عاسهاًی ٍ ...

-

تزًاهِریشی ٍ هذیزیت اجزای کلیِ پزٍصُّا

-

تأهیي ًیزٍی اًغاًی ٍ تزرعی هؾکالت هثتالتِ

