اولویت های پصوهص و فناوری سال :59
فناوری های مورد نیاز:
دػتیابی بِ فٌاٍسیْای ریل دس هذیشیت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ؿشکت هلی ًفت ایشاى ٍ ؿشکتْای تابؼِ هذ ًظش هی باؿذ:

·

·

توسعه فناوریهای اکتطاف:

-

کاّؾ سیؼک اکتـاف ٍ ػولیات اػن اص خـکی ٍ دسیا

-

استقاء کیفیت دادُّای لشصُای

-

پیؾبیٌی تلفیقی خَاف ػٌگ ٍ ػیال

-

هذل ّای جذیذ اسصیابی یکپاسچِ فٌی ٍ اقتلادی فؼالیت ّای اکتـافی

-

تَػؼِ داًؾ فٌی طشاحی ٍ ػاخت ابضاسّای اػاػی فؼالیت ّای اکتـافی

-

استقاء سٍؽ ّا ی تخویي حجن،ػٌگ ٍ ػیال هخضى با اطالػات غیش هؼتقین ٍ یا بؼیاس هحذٍد هؼتقین

-

تَػؼِ ٍ تشٍیج ًشم افضاس ّای بَهی دس صهیٌِ هطالؼِ ٍ تفؼیش دادُ ّای صهیي ؿٌاػی،پتشٍفیضیکی،طئَفیضیکی

-

اسائِ ساّکاسّای ػلوی بشای حل هـکالت ػولیات تَلیذ اص دیذگاُ ػلَم صهیي

فناوری ازدیاد برداضت:
-

بشسػی ػولکشد هخاصى گاص هیؼاًی دس هقابل تخلیِ فـاس ٍ باصگشداًی گاص خـک

-

بشسػی فشآیٌذ اًحالل گاص دس ًفت هخاصى

-

بشسػی سفتاس سیضؽ ثقلی

-

بشسػی سٍؿْای پیـگیشی اص سػَبات آػفالتیي دس چاُ ،لَلِ ّا ،تفکیک گشّا ٍ پوپ ّا

-

هطالؼات جاهغ فٌی ٍ اقتلادی اجشای طشح ّای اصدیاد بشداؿت

-

اسائِ پشٍػِ ّای هذیشیتی ٍ حقَقی بشای اجشای طشح ّای اصدیاد بشداؿت اص طشیق قشاس دادّای سایج دس كٌؼت ًفت

-

بشسػی هکاًیضهْای هختلف تَلیذی ٍ ّوچٌیي هکاًیضم غالب تَلیذ اص هخاصى کـَس جْت هطالؼِ ٍ پیـٌْاد بْتشیي
سٍؽ ّای اصدیاد بشداؿت

-

بشسػی جاهغ تَلیذ اص هخاصى با سٍیکشد لحأظ ًوَدى سٍؿْای اصدیاد بشداؿت جْت افضایؾ ساًذاهاى کلی بشداؿت

·

-

اًجام هطالؼات ٍ تَػؼِ فٌاٍسی ّای اصدیاد بشداؿت اص هخاصى ًفت ػٌگیي

-

اجشای طشح ّای پایلَت بشای سٍؽ ّای کِ دس هشحلِ پظٍّـی ٍ آصهایـگاّی بِ ًتایج خَبی سػیذُ اًذ

توسعه فناوری چاهها:
-

ػشضِ ٍ تأهیي تخلقّا ٍ فٌاٍسی دس حفاسی ،ػولیات چاّْای اکتـافی ،تَلیذ ٍ تضسیقی ٍ ّوچٌیي تَػؼِ ػولیات تَلیذ
اص هیذاًْای ًفتی ٍ گاصی

-

اسائِ هذل ّای کاسبشدی جْت افضایؾ ایوٌی ػولیات حفاسی ٍ ػشٍیغ چاُ

-

تَػؼِ فٌاٍسی هغضُ گیشی  ،آصهایـات هغضُ  ،ػاخت لَلِ هغضی ػیاس ( ٍ )Coiled tubingتجضیِ ٍ تحلیل ًتایج
آصهایـات هغضُ ( هتذاٍل ٍ خاف)

·

فناوری تولید:
-

ؿٌاخت تٌگٌاّا ٍ بشًاهِسیضی بشای سفغ آًْا

-

دػتیابی بِ فٌاٍسیْای چاُ ٍ هیذاًْای َّؿوٌذ

-

دػتیابی بِ فٌاٍسی ًفتْای بؼیاس ػٌگیي

-

تَلیذ با اسئِ بشًاهِ کؼب ٍ کاس دساص هذت جْت بْیٌِ ػاصی ٍ پـتیباًی

-

تَػؼِ سٍؽ ّای تحلیلی  -ػذدی ٍ تفؼیش دادُ ّای کَتاُ هذت (چاُ آصهایی) ٍ طَالًی هذت تَلیذ اص چاُ ّای ًفت ٍ
گاص

·

-

تَػؼِ الگَسیتن ّای تطابق تاسیخچِ تَلیذ

-

تَػؼِ سٍؽ ّای اًذاصُ گیشی دس صهاى تَلیذ

توسعه فناوری فرآورش نفت و گاز:
-

ساّکاسّا ٍ فٌاٍسیْا دس ٍاحذّای بْشُبشداسیً ،وکصداییّاّ NGL ،ا

-

بْیٌِ ػاصی تأػیؼات هذیشیت آبْای ّوشاُ

-

هذیشیت ضایؼات فٌاٍسی فشآٍسؽ ًفتْای بؼیاس ػٌگیي

·

·

·

·

·

·

توسعه فناوریهای نفت:
-

بْیٌِ ػاصی تَلیذ اص هیذاًْای جذیذ ٍ هیذاًْای دس حال تَلیذ

-

تَػؼِ ػشیغ تَاًاییّای فٌی بشای اػتخشاج اص هخاصى کشبٌاتی ،اسصیابی اّذاف ٍ تؼییي هـخلات هخاصى حفاسی

فناوری زیست محیطی و ایمنی:
-

تذٍیي آییي ًاهِّا ،دػتَسالؼولّا ٍ اػتاًذاسدّای HSE

-

اجشای پشٍطُّای هحیط صیؼت دس ػولیات حفاسی

-

بشسػی تلفیِ پزیشی آبْای ّوشاُ ًفت

فناوری نرم افسارها و :ICT
-

تَلیذ ٍ تَػؼِ ًشمافضاسّای تخللی با کاسبشدّای هَسدًیاص دس كٌؼت ًفت

-

بَهی ػاصی (ً )customizeوَدى ًشم افضاسّا بش اػاع ٍیظگیّا ،ؿشایط ٍ هـخلات فٌی خاف

فناوری استراتصیک تلفیقی:
-

ایجاد کٌؼشػیَمّای اصدیاد بشداؿت ٍ هـاسکت دس تحقیقات بیيالوللی ًفت

-

ٍاگزاسی پشٍطُّای تحقیقاتی بِ داًـگاّْا

-

تجْیض داًـگاّْای کـَس بِ هٌظَس افضایؾ تحقیقات ًفتی

فناوری خوردگی و پوضصها:
-

بشسػی کلیِ ػَاهل هؤثش دس خَسدگی ٍ چگًَگی جلَگیشی اص آى

-

دػتیابی بِ پَؿؾّایی هٌاػب بشای جلَگیشی اص پذیذُ خَسدگی

فناوری بهینه سازی مصرف انرشی:

·

-

اًجام هطالؼات هلشف بْیٌِ اًشطی ٍ بشسػی قابلیت جایگضیٌی اًَاع اًشطی بِ سٍؽ هویضی اًشطی

-

بْشُبشداسی بْیٌِ اص اًشطیّای هَجَد ٍ دػتیابی بِ تشکیب بْیٌِ اًَاع اًشطی

-

تذٍیي اػتشاتظی هلشف اًشطی دس یک بشًاهِ بلٌذ هذت

فناوری علوم انسانی و سایر موارد:
-

افضایؾ هیضاى بْشٍُسی ٍ یا بشسػی تأثیش فشٌّگ ػاصهاًی ٍ ...

-

بشًاهِسیضی ٍ هذیشیت اجشای کلیِ پشٍطُّا

-

تأهیي ًیشٍی اًؼاًی ٍ بشسػی هـکالت هبتالبِ

