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پژوهشــگاه صنعت نفت در ســال 1338 با هدف “ تحقیق و پژوهش در زمینه 
کاربرد مواد نفتی” تاســیس شــد و با توســعه فعالیت های کاربردی در صنعت 
نفت، در ســال 1368 با موافقت شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
“ پژوهشــگاه صنعت نفت ” نام گرفت. این ســازمان با ماموریت اصلی “ توسعه 
پژوهــش های فناورانه در جهت حل معضالت صنعت نفت”، فعالیت های خود را 
براساس دستیابی به اهدافی نظیر ارتباط و تعامل مستمر با بدنه عملیاتی صنعت، 
توســعه همکاری های بین المللی، جذب ســرمایه های داخلی و خارجی، ظرفیت 

 سازی و بهره برداری بهینه از منابع و ارتقای فناوری ملی بنا نهاده است. 
این پژوهشگاه، با برخورداری از 594 محقق، 115 دکترا، 170 نخبه کارشناسی 
ارشــد و 24 دانشجوی دکترای پژوهشــی و ثبت بیش از 275 اختراع داخلی و 
بین المللی، موفق به واگذاری 79 لیسانس و دانش فنی به صنعت و ارائه 1240 
مقالــه و 126 عنوان کتاب تخصصی شــده و در کنارعناوین و افتخارات متعدد 
علمی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف، کســب “رتبه نخســت مرکز پژوهشی 
کشور” از سوی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
“ رتبه نخست دستگاههای اجرایی در شاخه فنی ” برای چهار سال متوالی و رتبه 

نخست ثبت اختراع کشور از سوی کانون پتنت ایران را در کارنامه خود دارد.
امور تحقیقاتی در پژوهشــگاه در پردیس های ســه گانه صــورت می گیرد که 

عبارتند از:
 

1   پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی شامل سه پژوهشکده علوم زمین، 
مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه میادین و دو مرکز توسعه نرم افزارهای 

باال دستی.
2  پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستي نفت

بومي ســازي دانش فني و طراحي مهندسي براي خلق و توسعه فناوري مستلزم 
انجام پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي است که در حال حاضر این مهم توسط 

پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستي انجام مي پذیرد.
این پردیس مشــتمل بر پژوهشــکده  هاي پاالیش و  فــرآورش نفت، فراورش 
وانتقال گاز، شــیمي و پلیمر ، توسعه فرایند و فناوري تجهیزات، کاتالیست و نیز 
مراکز نانو و کرمانشــاه بوده که اهم اهــداف آن در برگیرنده این موضوعات می 

باشد:
  دستیابي به دانش فني و لیسانس هاي فرآیندي بومي، مرتبط با صنعت نفت  

و صنایع وابسته 
  توسعه دانش فني تولید مواد شیمیایي، کاتالیست ، نانو مواد و تجهیزات 

  ارائه خدمات فناورانه جهت رفع مشکالت عملیاتی و بهینه سازی فرآیندها 
  آینده پژوهی فناوری های صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی با ارزیابی نیازها

3  پردیس پژوهش و توســعه محیط زیســت و انرژی  شــامل سه پژوهشکده 
 محیط زیست و بیو تکنولوژی، پژوهشکده حفاظت صنعتی و پژوهشکده توسعه و 

بهینه سازی فناوری های انرژی و مرکز پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد.
مشــارکت در تاسیس سه شــرکت دانش بنیان در حوزه های مواد شیمیایی و 
کاتالیســت، نانو فناوری پیشرفته، خدمات مهندسی و تبدیالت گازی )GTL( از 

فعالیت های راهبردی پژوهشگاه در زمینه اقتصاد دانش بنیان است.

معرفی سازمان
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مستمر  آفرینی  ارزش  پژوهشــگاه،  »مأموریت 
بــرای ذینفعان بــا توســعه فنــاوري  و ارائه 
راهکارهــای فناورانــه اســت.  ما بــا  اتکاء به 
شایســتگی های محوری و بهره گیری از ساز 
و کارهای نظام نوآوری باز، مأموریت خود را به 
انجام  مي رســانیم. سرمایه فکري ما،  بزرگترین 
دستمایه در حرکت به ســمت تعالي است. ما 
متعهــد به اخــالق حرفه اي و توســعه پایدار 

هستیم.«

پیشگام در توســعه فناوری و ارائه راهکارهای 
فناورانــه در صنعت نفت و متعهد به توســعه 

پایدار

 بیانیه ماموريت

 چشم انداز
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انتشار بیش از 200 مقاله علمی 
در سال

تولید و ثبت بیش از 20 نرم افزار تخصصی

انتشار بیش از 120 کتاب

دارای 983 کارمند و 181 عضو هیات علمی

مرکز پژوهشی برتر وزارت نفت در 3 
سال متوالی )92و93و94(

مرکز فنی مهندسی برتر کشور در 3 
سال متوالی )87و88و89(

بیش از 108 اختراع داخلی
 و بین المللی

120

200
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 برنامه های  راهبردی پژوهش و توسعه

محور های فناورانه حل چالش های کنونی صنعت نفت )پرديس صنايع باالدستی نفت(

 میادین 	 از   برداشت  ازدیاد  و  تولید  مشکالت  رفع  بمنظور  نرم افزاري  و  آزمایشگاهي  مطالعاتي،  فناوري هاي  توسعه 
هیدروکربني کشور

1

 توسعه و بومي سازي فناوري هاي حفاري، تکمیل و انگیزش با هدف  کاهش هزینه هاي حفاري	 2

 مطالعه جامع علوم زمین، مدلسازي مخزن، حوزه و سیستم هاي هیدروکربني	 3

 مطالعه، مدلسازي و شبیه سازي مخزن با رویکرد تجمیع فناوري هاي نوین و دانش حوزه هاي عملیات چاه، مخزن، 	
میدان و تاسیسات سطح االرضي

4

محور های فناورانه آينده نگارانه )پرديس صنايع باالدستی نفت(  

 و 	 فوق سنگین، شیل  )نفت هاي  متعارف  غیر  هیدروکربني  منابع  اکتشاف  هاي  فناوري  توسعه  و  مطالعه  شناسایي، 
هیدرات ها(

1

 پایش مدیریت مخزن با استفاده از فناوري هاي روز، و به کارگیري روش هاي نوین ازدیاد برداشت از مخازن	 2

رديف

رديف
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 برنامه های  راهبردی پژوهش و توسعه

محور های فناورانه حل چالش های کنونی صنعت نفت )پرديس صنايع پايین دستی نفت(

 توسعه، بومي سازي و تجاري سازي فرآیندهاي مورد نیاز صنعت نفت در جهت ارتقا کیفیت و ایجاد ارزش افزوده	 1

 توسعه، بومي سازي و تجاري سازي فناوري هاي ساخت مواد و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت	 2

 ارائه خدمات فناورانه، رفع مشکالت و گلوگاه ها، و بهبود فرآیندهاي صنعت نفت	 3

محور های فناورانه آينده نگارانه )پرديس صنايع پايین دستی نفت(

 توسعه، بومي سازي و تجاري سازي فناوري هاي نوین مورد نیاز صنعت در راستاي ایجاد ارزش افزوده	 1

رديف

رديف
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 برنامه های  راهبردی پژوهش و توسعه

محور های فناورانه حل چالش های کنونی صنعت نفت )پرديس انرژی و محیط زيست(

 توسعه فناوري هاي مدیریت انرژي، کربن و آب	 1

 توسعه فناوري هاي تصفیه آب و پساب، هوا، خاك و مدیریت پسماند	 2

 توسعه فناوري هاي پایش، مدلسازي و کنترل آالینده ها	 3

 توسعه فناوري ها و روش های مدیریت خوردگي	 4

محور های فناورانه آينده نگارانه )پرديس انرژی و محیط زيست(

 توسعه فناوري هاي مربوط به انرژی های تجدید پذیر و سوخت هاي جایگزین	 1

 توسعه زیست فناوري در صنعت نفت	 2

رديف

رديف
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China
Hydrate Studies
EOR/IOR
PVT, Core & Geological Studies
Corrosion Evaluation

Austria
Reservoir Studies
Software Development
Fuel & Combustion

S. Korea
Engineering Services
Pilot plants

Iraq
Training Courses
Exchange of Experts

Japan
Technology Development
Environmental Studies
Clean Fuel Production

همکاری های بین المللی
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Canada
Technology Commercialization
Desalting Solutions

UK
CDM (PDD validation)
Engineering Services
Environmental Solutions 

Russia
Demercaptanization Technologies
Crude upgrading
Engineering & Consultancy Services

Poland
Laboratory ServicesGermany

Intellectual Properties
Environmental Problems (Decontamination)
Engineering Services
Unconventional Resources (Shale Gas)

France
Seismic Interpretation
Intellectual Properties
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The HDS Plan

Colloidal Gas Aphron (CGA)-Based 
Drilling NanoFluids 

Crude oil inline blending system Pollutants Emission Monitoring 
System (PEMSYS)

Lubrication and Friction Reducing 
Nano Additives of Drill Strings

Delayed Coking

Reducing Shale-Fluid Interaction, 
Water absorption and Swelling of 

Clays Nano Additives

Enhanced Oil Recovery in Ahwaz 
Oilfield

گزيده دستاوردهای فناورانه
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PasriSol Technology

Sulfur Recovery Unit (SRU)

Integrated study of reservoir intervals 
in the Abadan Plain

GTL Technology

Soil and groundwater bioremediation 
technologies

composite pipelines for hydrocarbon 
transportation

New Technologies to Reduce the 
Environmental Pollution

Portable detector of air pollutants in 
water and soil
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technical knowledge to produce nano-
structure to facilitate recovery of oil 

from Balal Oil Reservoir

Bu-Alisina Petrochemical naphtha 
sweetening exhaust gas

Sulphur recovery (Clause process) 
catalyst, SRU

reference laboratory of solar-thermal 
system test

Molecular sieves zeolite 3A, 4A, 5A 
and 13X

Exploration and assessment of the 
gas shale resources in the Lurestan

thermal nano insulator

ParsiSol: sour gas treating technology
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 Kimia Plan

Intelligent Reservoir Technology (IRT) Unconventional Oil and Gas Re-
sources

PEARL Program

Upper and Lower Cementing Plugs

Full Field Study & Master Develop-
ment Plan of HOMA Gas Field 

Performance Study of Nanotechnology on 
Drilling Fluids

Deep hydrodesulphurization catalyst Major Technological 
Achievements
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Canada
Technology Commercialization
Desalting Solutions

UK
CDM (PDD validation)
Engineering Services
Environmental Solutions 

Russia
Demercaptanization Technologies
Crude upgrading
Engineering & Consultancy Services

Poland
Laboratory ServicesGermany

Intellectual Properties
Environmental Problems (Decontamination)
Engineering Services
Unconventional Resources (Shale Gas)

France
Seismic Interpretation
Intellectual Properties

International Collaborations
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 ENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR
  Energy Optimization and Energy Efficiency Technologies

  New and Renewable Energy Technologies

  Alternative Fuels And Additives for enhanced combustion

  Waste Management Technologies and Bio-remediation

  Water and Wastewater Treatment

  Monitoring, Modeling and Control of Contaminants environmental

  Corrosion Management

  Petroleum Biotechnology development

 Strategic R&D Plans  

پژوهشگاه در یک نگاه

RIPI At a Glance

9



 DOWNSTREAM SECTOR
  Technological Solutions for Process Optimization 

  Chemicals, Polymers, Catalysts, Sorbents, and Lubricants For Oil and Gas Sector

  Tools and Equipment For Oil and Gas Sector

  Nationwide Network of Reference Laboratory for equipment evaluation

   Process Troubleshooting and Debottlenecking 

   Nanotech Products for Downstream Applications

 Strategic R&D Plans  
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 UPSTREAM SECTOR
  Enhanced and Improved Oil Recovery (EOR/IOR) and production Technologies

  Well Drilling, Completion, and Stimulation Technologies 

  Comprehensive Geological Surveys, Sedimentary Basin and Hydrocarbon System Modeling

  Identification and Assessment of Unconventional Hydrocarbon Resources

  Intelligent Field and Production Infrastructures; Modern Reservoir Monitoring Technologies 

  Tailor-Made Upstream Software Packages

 Strategic R&D Plans  
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An average of over 200 scientific 
articles per year

Over 20 technical software

Over 120 book titles

983 experts and 181 member of 
scientific board

Top nominated R&D institute 
in engineering sector, for 3 

consecutive years

Top R&D institute of the Iranian ministry 
of oil, for 3 consecutive years 

Over 108 national and 
international patents

120

200
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"We are bound to on-going creation of 
value for the stakeholders through the 
development of technology and offering 
technological solutions. We tend to ac-
complish our mission relying on our core 
competencies and using an open-inno-
vation paradigm. Our intellectual capital 
constitutes the principal resource for our 
movement toward excellence, in accord 
with our dedication to professional ethics 
and sustainable development."   

A pioneer in the development of technol-
ogy and technological solutions for the oil 
and gas industry and dedicated to sustain-
able development

  Mission

  Vision
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The Research Development Office of the National Iranian Oil Company, 
initially established to conduct research on the applications of petrole-
um-based products in 1959, was developed into the Research Institute of 
Petroleum industry in 1989 under the formal agreement of the Develop-
ment Council of the Ministry of Culture and Higher Education. In line with 
its main assignment of conducing technological R&D to meet the needs 
of the Iranian oil industry, RIPI has been focused on developing ongoing 
interactions with the operating units of the industry, international col-
laboration networks, absorbing national and foreign investments, capac-
ity building and optimally utilizing the resources to develop the national 
technological capabilities.
Enjoying the wealth of its expert human resources, as well as the re-
search based PhD candidates, and holding over 275 domestic and for-
eign granted and pending patent applications, which has turned RIPI to 
the top patent holder among all the universities and research centers 
throughout the country, the institute has so far granted over 79 licenses 
to the industrial entities,   published over 1240 scientific papers and 126 
technical books, and gained numerous national R&D titles in various ar-
eas, including the "Top National Research Center" award by the Auditing 
Department of the Ministry of the Science, Research  and Technology 
as well as the "Top Executive Institute in Technical Areas" prize for four 
consecutive years.

The R&D activities at RIPI are performed by it,s three research centers of:
  Upstream Technologies 

Upstream Technologies Research Center includes three research Divi-
sions of Earth Sciences, Petroleum Engineering, Reservoir Studies and 
Field Development and two Divisions for the development of upstream 
petroleum software.

  Downstream Technologies 
This research center includes six research divisions focusing on catalyst 
and nanotechnology, the development of refining and processing of oil, 
the development of processing technologies & natural gas transporta-
tion, chemical & polymer science & technology, process & equipment, 
further to kermanshah research & technology center 

  Energy and the Environment 
This research center includes three research divisions of the environment 
and biotechnology, protection of industrial and technological develop-
ment and optimization of energy, and the research group for the analysis 
and evaluation of materials.
RIPI has also participated in the formation of 3 spin-offs in the fields of 
chemicals and catalysts, advanced nanotechnology, engineering servic-
es and gas to liquid conversion among its strategic steps in the area of 
knowledge-based economy. 

پژوهشگاه در یک نگاه

RIPI At a Glance

 Introduction

3



  Index

پژوهشگاه در یک نگاه

RIPI At a Glance

Introduction .......................................................................................   3
Mission ............................................................................................ 4
Vision ............................................................................................... 4
Technology Creation, Sustainable Development .................................... 5
Strategic R&D Plans......................................................................... 7
- Upstream Sector .............................................................................7
- Downstream Sector ........................................................................8
- Energy and Environment Sector ....................................................9
International Collaborations ............................................................10
Major Technological Achievements ................................................14

2



In the Name of God


