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 مقدمه

تاسيس شد. اين موسسه  1338پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بزرگترين موسسه پژوهشي صنعت نفت ايران، در سال 

به عنوان يك سازمان پژوهش و فناوری و با برخورداری از پيشرفته ترين تجهيزات و نيروی انساني خبره و متخصص، 

ئه راهكارهای فناورانه جهت ارزش آفريني مستمر برای ماموريت اصلي خود را توسعه فناوری های مورد نياز صنعت و ارا

ناشي از شرايط محيطي در راستای دانش بنيان نمودن  موجود چالشهای بايد پژوهشگاه صنعت نفت ذينفعان مي داند.

صنعت نفت را مرتفع نمايد. بديهي است كه جهت رفع چالش های حاضر، تدوين سند برنامه راهبردی ضروری بنظر مي 

رسد تا نقشه راه پژوهشگاه مشخص گردد و در چارچوب آن بتوان ضمن شناخت بهتر فرصت ها و تهديدها، زمينه ساز 

 ارتقای جايگاه پژوهشگاه در عرصه ملي و بين المللي را فراهم نمايد.  سرآمدی و

 1404چشم انداز صنعت نفت و گاز در افق  

)معادل تن نفت خام به ازای هزار دالر توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت  0.3كاهش شدت انرژی كشور به كمتر از 

 (2000سال 

خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت 

 ساير رقبای اين جايگاه مي باشد.

 دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك

االترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوری دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پااليشي به منظور ايجاد ب

 كشور

دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كاالهای پتروشيميايي به منظور ايجاد باالترين ارزش افزوده 

 از منابع هيدرو كربوری كشور

 نيل به جايگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 1404در افق چشم انداز پژوهشگاه صنعت نفت 

 پيشگام در توسعه فناوری و ارائه راهكارهای فناورانه در صنعت نفت و متعهد به توسعه پايدار

 :پژوهشگاه صنعت نفت مأموریت 

 راهكارهای فناورانه است.و ارائه  مأموريت پژوهشگاه، ارزش آفريني مستمر برای ذينفعان با توسعه فناوری

 رسانيم.مي ما با اتكاء به شايستگي های محوری و بهره گيری از ساز و كارهای نظام نوآوری باز، مأموريت خود را به انجام

 سرمايه فكری ما، بزرگترين دستمايه در حركت به سمت تعالي است.

 ما متعهد به اخالق حرفه ای و توسعه پايدار هستيم.

 

http://www.ripi.ir/
http://www.ripi.ir/
https://www.ripi.ir/about-ripi/overwiew
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 :و راهبردهااهداف 

 اثربخشي در صنعت از طريق پژوهش و توسعه فناوری و ارائه راه حل های فناورانه -1

 ارزش آفريني برای ذينفعان با رويكرد شبكه سازی و بهره مندی از ظرفيت های داخلي و خارجي -2

 توانمندسازی، چابكي سازماني و مديريت زمان، هزينه و كيفيترقابت پذيری از طريق  -3

 

 : هافعالیت و هاسیاست 

 آزمايشگاهي-ارايه خدمات علمي .1

 سازی و رفع تنگناهای صنايع با اولويت صنعت نفتارايه مشاوره برای بهينه  .2

 های ازدياد برداشتاكتشاف و ارزيابي منابع هيدروكربوری و توسعه روش  .3

 محورمدت با تاكيد بر روش چاه رويكرد افزايش توليد كوتاه اتخاذ  .4

 شناسايي منابع هيدروكربوری غيرمتعارف .5

 مطالعات جامع مخازن و ارايه برنامه توسعه ميدان .6

 شناسايي، ارزيابي و ساخت كاتاليست .7

 رفع معضالت صنايع نفت و گاز به كمك نانوفناوری .8

 ی پااليشگاهيهاتوسعه فني، انتقال و بومي كردن فناوری .9

 های نفت و ميعانات گازیها و طراحي واحدهای تحت ليسانس پااليشگاهارايه ليسانس .10

 های نفتيهای مرتبط با بهبود و ارتقای كيفيت فراوردهتوسعه پژوهش .11

 های تصفيه و انتقال گاز و تبديل آن به ديگر محصوالت با ارزشتوسعه روش .12

 صنايع نفت، گاز و پتروشيميسنتز و فرموالسيون مواد شيميايي برای  .13

 افزارهای مهندسي مرتبط سازی فرايندهای صنايع نفت و پتروشيمي به كمك نرم شبيه .14

 شناسايي و كاربرد پليمرهای ويژه در صنايع .15

 سازی فرايندها، طراحي مفهومي، بنيادی، تفصيلي و رفع مشكالت صنايع مرتبطتوسعه دانش فني و بومي  .16

 سازی فرايندهاسازی و شبيه ، مدلهای مهندسيساخت پايلوت .17

 توسعه و انتقال فناوری ساخت تجهيزات صنعت نفت .18

 های نوين در رفع آلودگي آب، هوا، خاك و حفاظت از تاسيسات نفتي.ارايه فناوری .19

 گازی ميعانات و گاز نفت، ملي هایپااليشگاه ساخت سازیبومي و نياز مورد هایليسانس به يابيدست .20

 

https://www.ripi.ir/about-ripi/pdiplomacy
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 لیست خدمات سازمان:
ارائه خدمات تحقيقاتي و انجام پروژه در حوزه صنايع باالدستي، پايين دستي، انرژی صنعت نفت و محيط  .1

 زيست

 ارائه خدمات علمي و ازمايشگاهي در حوزه صنايع باالدستي، پايين دستي، انرژی صنعت نفت و محيط زيست  .2

 ارائه خدمات آموزش تخصصي در حوزه صنايع باالدستي، پايين دستي، انرژی صنعت نفت و محيط زيست  .3

  ... باشتراك گذاری اطالعات تخصصي در اختيار در حوزه صنايع باالدستي، پايين دستي، انرژی صنعت نفت و .4

 
# Service name 

1 Providing research services in upstream and downstream industries, energy, environment 
and non-oil industries 

2 Providing scientific and laboratory services in upstream and downstream industries, 
energy and environment  

3 Providing specialized and strategic training in the field of oil, gas and petrochemicals 
4 Sharing information resources at the disposal of the Petroleum Industry Research Institute 

 

 

 سایر خدمات : 

ارائه خدمات مجازی به تيم های فناور)استارت آپي( مستقر در مركز نوآوری سازمان )معرفي شده از سوی  .5
قرارداد بمنظور رسيدن به مرحله سرمايه گذاری( در حال تعريف و شركتهای شتاب دهنده و دانش بنيان طرف 

 تدوين )بدون شناسه(

المللي برگزاری همايش، برگزاری كنفرانس، كنگره، مراسم علمي و بينارائه خدمات همايش های بين المللي:  .6
 اسه(، ... )بدون شننشست، مجامع عمومي و فوق العاده و گردهمايي های تخصصي برگزاری جشنواره

 
از دانشجويان مقاطع ارشد و دكتری دانشگاه های كشور كه به پيشنهاد و  پژوهشگاه صنعت نفت طرح میزبانی

حمايت وزير نفت ارائه گرديد، همسو با اجرای سياست همكاری بين مراكز دانشگاهي و صنعت نفت كشور و با هدف 
 پژوهشگاه به روی محققان و جامعه علمي كشور در مرحله اجرا قرار گرفت.بازنمودن درهای 

پژوهشگاه صنعت  های سخت افزاری، دانشي، كارگاهي، آزمايشگاهياجرای اين طرح امكان بهره گيری از ظرفيت
مه های دانشجويان تحصيالت تكميلي فراهم مي به منظور خدمت رساني به بدنه علمي كشور از طريق پايان نا نفت
 .گردد

 

  

http://www.ripi.ir/
http://www.ripi.ir/
http://www.ripi.ir/
http://www.ripi.ir/
http://www.ripi.ir/
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 نقشه استراتژی:

 

 

 :ارزشها

 اعتقاد به خلق نوآوری و توسعه پايدار ، چالش در دستيابي به آن -1

 اعتقاد به حفظ محيط زيست -2

 و ذينفعان با پايبندی به سالمت سازماني ارتباط موثر با مشتريانداشتن تعهد و  -3

 نوآوری، خالقيتتوسعه فرهنگ يادگيری،  -4

 و حفظ كرانت انساني توجه به نيروی انساني و خانواده آنها -5

 شايسته ساالری در مديريت سطوح سازماني -6

 فعاليت گروهي و پروژه محور -7
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 (در حوزه دولت الکترونیک پژوهشگاهاستراتژی و سیاست )سند راهبردی فاوا: 

توسعه لذا است برنامه جامع فناوری اطالعات مبنای راهبرد فناوری اطالعات برگرفته از راهبرد كسب و كار سازمان و 

  و فعاليتها مي باشد انجام مي پذيرد. سياست هاكه شامل برنامه جامع اين  بر اساسفناوری اطالعات در سازمان 

 چشم انداز فاوا .1

 ماموریت فاوا  .2

 (استراتژیالکترونیکی ) دولت حوزه درراهبردهای فناوری اطالعات  .3

 )سیاستها و فعالیتها(برنامه جامع فناوری اطالعات .4

 

 چشم انداز مرکز فاوا 
پژوهشگاه صنعت نفت يك سازمان پروژه محور است كه در حوزه های صنايع باالدستي نفت، پايين دستي نفت و 

 تحقيقاتي و آزمايشگاهي را انجام مي دهد.خدمات فعاليتهای پژوهشي و  ، محيط زيست و انرژی

ی و كار و بكسبمنظور انجام فعاليتهای را  زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطاتميبايست واحد فاوا بدين منظور 

و كشور را  نفت صنعت بهارائه خدمات الكترونيك  همچنين پروژه ای سازمان بصورت الكترونيكي در سطح سازمان و 

 فراهم نمايد.

 

 ماموریت مرکز فاوا

  تهيه و پشتيباني سامانه های نرم افزاری تخصصي در فعاليتهای پژوهشي، تحقيقاتي، مهندسي و مديريت پروژه

 سازمان

 داخلي و بيروني سازمانارتباطي های شبكه  ،فاوا هداری و توسعه زيرساختهای مركز دادهگن، ايجاد 

  خدمات سازمانفرآيندها و كردن مكانيزه 

  ،و مديريتي لياتيالعات عمارچه اطپای يكه هداری و توسعه سامانهگنتهيه 

  ارائه خدمات پشتيباني و نگهداری فناوری اطالعات در سازمان 

 كشوریبا ساير سازمانهای مرتبط مل الكترونيكي تعا 

  بنيان شحمايت از استارتاپها و شركتهای دان 

 

 

 



8 
 

 اطالعات: راهبردهای فناوری
 العات.كشور در توسعه دولت الكترونيك و استقرار حاكميت فناوری اطالن ستقرار سياست های كا .1

 .تادريافت خدممشتريان در مراجعه حضوری هش كابمنظور به صورت الكترونيك سازمان ارائه خدمات  .2

 ايجاد پنجره واحد خدمات يا ميز خدمات متمركز در پرتال سازمان .3

 فرايندهای كسب و كاری سازمان و تهيه سامانه های ارائه الكترونيكي خدمات به متقاضيانمكانيزه نمودن  .4

 رساني شفاف  عو اطالانتشار اسناد و آگهي مناقصات در وب سايت سازمان  .5

 در ارائه خدمات الكترونيك  آنها شخصي العات از اطمشتريان و حفاظت  يحريم خصوصرعايت  .6

 و انتشار در سايت به تفكيك هر خدمتبيانيه توافق سطح خدمات تهيه  .7

بمنظور دخيل كردن كاربران  ايجاد زيرساخت مشاركت الكترونيكي كاربران خدمات سازمان در وبگاه سازمان  .8

)سامانه نظر سنجي بمنظور رای خدمات  در فرآيندهای تصميم گيری مربوط به سازمان و خدمات الكترونيكي 

  گيری و تصميم گيری الكترونيكي(

 .نيازمندی افراد توان خواهبمنظور پوشش پرتال سازمان ارگيری ابزارهای مناسب بك .9

 دوره ای ارائه خدمات الكترونيكي(دوره های خدمات )مشاركت در ارزيابي  نظارت و پايش .10

و ارتباط با ساير شبكه های  و راهبری زير ساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، شبكه و امنيت اطالعاتايجاد  .11

 ه های اجرايي كشور در راستای دولت يكپارچهدستگا

تهيه زير ساختهای ارائه و انتشار آمار و اطالعات الزم در راستای دولت شفاف به مراجع و سازمانهای باالدستي،  .12

 نظارتي و عموم مردم

دست باال صنايع ، مهندسيتخصصي كسب و كاری سازمان در حوزه های سامانه های نرم افزاری  پشتيبانيتهيه و  .13

 ، انرژی و محيط زيست و پايين دست صنعت نفت

ارائه خدمات مجازی به تيم های فناور )استارت آپي( مستقر در مركز نوآوری سازمان )معرفي شده از سوی  .14

 شركتهای شتاب دهنده و دانش بنيان طرف قرارداد بمنظور رسيدن به مرحله سرمايه گذاری( 

15.  

 برنامه جامع فناوری اطالعات:
 :سازمان به منظور پیاده سازی دولت الکترونیک بشرح زیر بوده استو برنامه جامع فناوری اطالعات رویکرد 

 ايجاد زيرساخت مكانيزه نمودن آنها در قالب به منظور داخلي سازمان  مستندسازی فرآيندها و خدمات و  شناسايي

)فرايندهای اصلي، مديريتي و پشتيباني  شامل مديريت پروژه، ارتباط  بهينه سازی آنهاو ، بروزرساني نرم افزاری

 مالي، ...(اداری، با مشتريان، ستادی، 

 ايجاد ميز خدمتخدمات، ن الكترونيكي نمود ،شناسه خدمتاخذ  ،مشتريان خدمات تندسازیسشناسايي و م 

 مشتريان در پرتال سازمانپنجره واحد ارائه خدمت به متمركز يا 
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 از طريق بكارگيری وب سرويسهای درگاه خدمات عمومي  ها گاهبا ساير دستالت الكترونيكي تعام شگستر

 بمنظور دستيابي به دولت يكپارچهدولت هوشمند 

  تهيه و پشتيباني سامانه های نرم افزاری تخصصي مهندسي در فعاليتهای پژوهشي، تحقيقاتي، مهندسي و

 كنترل پروژه سازمان 

 ر ساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، شبكه و امنيت اطالعات و ارتباط با ساير شبكه ايجاد و راهبری زي

 های دستگاه های اجرايي

 تهيه و پشتيباني تجهيزات رايانه ای مورد نياز محققان، پروژه ها و كاربران سازمان 

 مشاركت در پروژه های سازمان های باالدستي 

  ك سازی فعاليتها و حفظ بمنظور كاهش هزينه ها، چاب سازمانيت درون كاغذ از تعامالكاهس مصرف و گردش

 محيط زيست

  شبكه آزمايشگاهي راهبردی نهاد رياست جمهوری )نانو(ساير شبكه ها از جمله اتصال به 

  

  

 :دستیالاسناد با
 

 :دستيباال فليافهرست اسناد و تك

  68قانون برنامه ششم توسعه و بند پ ماده  67بند پ و ث ماده   -1

 

 پایان


