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الگوها و ظرفیت های 
دانشگاه علم و صنعت ایران



مهدی عصاره
رییس پژوهشکده ازدیاد برداشت

و
مدیر دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنایع باال دستی نفت

مقدمه

دفتر همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال1373در دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان دفتر ارتباط با 
صنعت راه اندازی گردیده و در طی سالهای طی شده بستر ارتباطات دانشگاهیان با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور بوده 
است. در طی سالیان اخیر توجه بیشتر مدیران دانشگاه به این حوزه از فعالیتها زمینه ساز توسعه دفتر گردیده است. در حال 
حاضر نیز با توجه به اینکه در قالب برنامه راهبردی دانشگاه برای سالهای 95 الی 99 تعامالت صنعتی، بسیار پررنگتر از پیش 
مد نظر قرارگرفته لذا با نگاهی انبساطی برنامه هایی برای سالهای مذکور پی ریزی گردیده است. برای ادامه پر رنگتر از پیِش 
فعالیتها و توسعه جهشی تعامالت دانشگاه با صنایع در طی سال جاری طیف گسترده ای از شیوه های تعامل و همکاری طراحی 
گردیده است که در قالب سبد الگوهای همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران در تعامل با صنایع به مخاطبین بیرونی عرضه 
میشود. این تنوع از الگوها، با این هدف توسعه یافته، که گستره وسیع صنایع کشور از منظر رده و سطح فناوری، میزان قدمت، 
اندازه فعالیت، میزان وابستگی به تجهیزات و ماشین آالت و یا سامانه های نرم و یا نوع مدیریت و مالکیت با هم متفاوت 
هستند، را پوشش داده برای هر صنعتی از هر نوع پیشنهاداتی را در بر داشته باشد. استقبال قابل توجه و روزافزون اساتید، 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و شرکتهای وابسته به دانشگاه در کنار تنوع الگوهای همکاری، نوید بخش آینده ای بسیار 
روشن و بزرگ در این زمینه از فعالیتها فراروی دانشگاه و صنایع همکار است. به منظور تعریف جامعه صنعتی هدف دانشگاه 
و پی ریزی برنامه راهبردی پیش گفته در انتهای سال 94 مطالعات راهبردیی صورت پذیرفت. دامنه این مطالعات شناسایی 
ظرفیتهای دانشگاه، اسناد باالدستی نظام و البته رزومه بسیار غنی دانشگاه در تعامل با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور 
که در طی دو دهه گذشته مشتمل بر1940 قرارداد به مبلغ تجمیعی1600 میلیارد ریال گردیده و در زمان تالیف این کتابچه 
نیز حاوی 265  قرارداد به مبلغ تجمیعی 1037 میلیارد ریال میباشد، بوده است. بر این مبنا حوزه صنایع باال دستی نفت و 
گاز اعم از شرکتهای توسعه ای و بهره برداری از اصلی ترین مخاطبین صنعتی دانشگاه برگزیده شدند. به همین منظور هم در 
سال 95 پژوهشکده ازدیاد برداشت دانشگاه با هدف تجمیع و سازماندهی همه ظرفیتهای دانشگاه در این عرصه از فعالیتها 

تاسیس گردید.
آنچه در ادامه مشاهده خواهید نمود، ابتدا تاریخچه و معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران و سپس الگوهای پش بینی شده این 
دفتر در تعامل با صنایع هدف خود یعنی صنایع باال دستی نفت و گاز کشور می باشد. در ادامه به معرفی بخشی از ظرفیتهای 
بالفعل دانشگاه در این حوزه که به محوریت پژوهشکده ازدیاد برداشت ساماندهی گردیده پرداخته شده است. به منظور ارائه 
مجموعه ای جامع از خدمات دانشی فراتر از فعالیتهای تحقیقاتی، که در خیلی از مواقع مورد درخواست کارفرمایان بوده است، 
در کنار توانمندیهای داخلی دانشگاه با همه حساسیتهای مورد نظر مدیریت دانشگاه شرکای کاری بیرونیی نیز انتخاب گردیده 
و پس از انجام مذاکرات الزم در قالب تفاهمات صورت پذیرفته در کنار دانشگاه قرار گرفته اند. در بخش انتهایی این کتابچه 

نیز به معرفی برخی از این شرکا و ظرفیتهای ایشان پرداخته شده است.
 



دانشگاه علم و صنعت ایران در نگاهی کوتاه

دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 130۸، با نام هنرسرای عالی و با هدف ایجاد زمینه های الزم برای تحصیالت دوره 
عالی مهندسی در ایران، تأسیس گردید.

  دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور محسوب می شود و تنها دانشگاه دارنده 
دانشکده مهندسی راه آهن و دانشکده مهندسی پیشرفت در خاورمیانه و دانشکده مهندسی خودرو در ایران است. همچنین 
دانشگاه علم و صنعت ایران تنها دانشگاه صنعتی در ایران است که به طور تخصصی به رشته توسعه اقتصادی و برنامه 
ریزی، می پردازد. دانشگاه همچنین برخی ظرفیت ها، برخی از رشته ها و تخصصهایی که به طور ویژه و با توجه به مؤلفه های 
بومی صنعتی کشور می تواند تعامال ت سازنده ای با صنایع مختلف داشته باشد را در خود بوجود آورده که از این قبیل می توان 
به تأسیس انستیتو اندازه گیری و پژوهشکده توربین گاز و همچنین ایجاد رشته مدیریت تکنولوژی در دانشکده مهندسی 

پیشرفت اشاره نمود.
  سطح آموزشی باال از یک سو، و داشتن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته از سویی دیگر در رشته های مختلف باعث 
شده تا وجهه صنعتی این دانشگاه پررنگ تر شود و دانش آموختگان آن بتوانند به سرعت و تقریبًا در قریب به اتفاق موارد در 
داخل کشور جذب بازار کار در واحدهای صنعتی کشور گردند. در ردیف فعالیت های قرارداهای صنعتی، دانشگاه در رزومه 
کاری خود در طی 2 دهه گذشته قریب به 2000 قرارداد تحقیقاتی با صنایع مختلف را دارد. در طی سالیان اخیر مأموریت ها 
و پروژه های متعددی با فناوری های پیشرفته از قبیل تأسیس انستیتو توربین گاز و میترینگ، طراحی ماهواره های ملی نوید و 
ظفر علم و صنعت، پروژه گوگردزدایی از محصوالت میان تقطیر، طراحی موتور هواپیماهای جت، طراحی پلتفرم ملی خودرو 

کالس  B و ... از طرف سازمانها، صنایع و دستگاه های اجرایی کشور به دانشگاه واگذار گردیده است. 
همچنین دانشگاه بعد از ایفای نقش دانشگاه معین و مادر در راه اندازی دانشگاههای علم و فناوری مازندران و صنعتی اراک 
اینک دارای دو واحد اقماری درحال توسعه در دماوند و نور می باشد. دانشگاه همچنین بواسطه اینکه به عنوان کانون 
تعامالت علمی و فنی ایران با کشور آلمان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردیده، دفتر خود 
را در این کشور تأسیس نموده و اینک ظرفیت این دفتر نیز در اختیار هدف و مأموریت گسترش سطح و تراز 

همکاری های دانشگاه با صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی کشور می باشد.
در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت ایران دارای 15 دانشکده، 11 پژوهشکده، 14 مرکز تحقیقاتی، یک مؤسسه تحقیقاتی، 
9 قطب علمی، پردیس شماره 2، مرکز آموزش الکترونیک و قریب به 100 آزمایشگاه تحقیقاتی است. در همه دانشکده ها، 
پژوهشکده ها و مراکز فوق ظرفیت هایی برای ارائه خدمات به صنایع باالدستی کشور وجود دارد. در ادامه این کتابچه پس از 
معرفی سبد منحصر به فرد الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع کشور، صرفًا به معرفی برخی از ظرفیتهای بارزتر واحدهای 
دانشگاه پرداخته شده و به منظور رعایت اختصار، توانمندی های آزمایشگاه های تحقیقاتی متعددی در دانشکده های برق، مواد، 
عمران، معماری و شهرسازی، خودرو، راه آهن، فیزیک، ریاضی، کامپیوتر، صنایع و پیشرفت پرداخته نشده است. به منظور 
مهیا ساختن امکان ارائه خدماتی جامع و کاربردی متناسب با نیازهای روز صنایع هدف و در کنار ظرفیتهای داخلی دانشگاه، 

همکاران تحقیقاتی نیز در ارائه این خدمات بسته به موضوع و مورد دانشگاه را یاری می نمایند.
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الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور
از طیف بسیار گسترده و متنوعی برخوردار هستند.گسترش و تنوع بخشی به زیرساختها و  صنایع تأسیس شده و در دست بهره برداری کشور 
بسترهای پیش بینی شده برای تعامل دانشگاه با صنایع، همسویی مدیریتها در واحدهای ستاد و صف و البته استقبال بیش از پیش اعضای محترم 
هیئت علمی دانشگاه، میتواند نوید بخش آینده ای بسیار روشن تر از پیش در ایفای نقش دانشگاهیان علم و صنعت ایران در توسعه ملی باشد. به 
این جهت دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه به طراحی سبدی جامع از الگوهای تعامالتی با صنایع مختلف کشور پرداخته که 

در ادامه به آنها اشاره می گردد.

  الگوی تشکیل قطب فناوری با مأموریت خاص از صنعت

در بسیاری از صنایع به دالیل مختلف از جمله نیل به فناوریهای مورد استفاده، نیاز به ارتقاء فناوری مورد بهره برداری، توسعه کسب و کار از 
طریق ایجاد خطوط جدید تولیدی با فناوری های جدیدتر، شناخت فناوریهای رقیب فناوری مورد بهره برداری و امثالهم نیاز به تشکیل گروهی که 
مأموریتهای فناورانه را دنبال کنند مورد نیاز می باشد. دانشگاه در الگوی تشکیل قطب فناوری با سفارش و حمایت صنعت اقدام به تعریف و تأسیس 
قطب فناوری در زمینه مورد درخواست می نماید. برنامه ریزی و هدایت و راهبری و بهره برداری مشترک از قطب تأسیس شده از سیاستهای 

دانشگاه در این زمینه است.

  الگوی انجام مأموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه ها

هر چند به طور سنتی صنایع درخواستهای خود از دانشگاه را در قالب قراردادهای تحقیقاتی دنبال می نموده اند در بسیاری از موارد اهداف صنعت در 
قالب یک قرارداد منفرد تحقق یافتنی نیست. در چنین شرایطی صنعت یک هدف یا مأموریت را دنبال مینماید که برای نیل به آن پروژه ای تعریف 
و به اجرا گذارده می شود. برای این شرایط الگوی پیشنهادی دانشگاه واگذاری مأموریت بجای پروژه است. مأموریت در بر گیرنده هدف نهایی 
صنعت در آن زمینه خاص است. پس از واگذاری گروهی مشترک از دانشگاه و صنعت تشکیل و از طرق علمی نیاز سنجی، مأموریت را در قالب 
زنجیره ای از طرحها و پروژه ها، که البته الزامًا همه آنها نیز تحقیقاتی نخواهند بود، به همراه یک برنامه زمانبندی کالن تعریف می نمایند. نهایتًا 
در راستای دیدگاه دانشگاه پروژه ها با سیاستگذاری مشترک و بسته به مورد و ماهیت توسط صنعت، دانشگاه و یا از طریق برون سپاری به اجرا در 

خواهند آمد. این امر تا نیل مأموریت به اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت.

  الگوی راه اندازی پژوهشکده، مرکز تحقیقات، انستیتو و یا آزمایشگاه تحقیقاتی مشترک با صنعت

از  تاریخچه خود  و  پیشینه  به  توجه  با  ایران  دانشگاه علم و صنعت  میباشد. هرچند  نیازمند زیرساختهای خاص خود  برای صنعت  امر تحقیقات 
زیر ساختهای غنی کارگاهی و آزمایشگاهی برخوردار است لکن کماکان در خیلی از زمینه ها مبادرت به تحقیقات حرفه ای برای صنعت مستلزم 
سرمایه گذاری های بیشتری می باشد. در عین حالی که سرمایه گذاری برای دانشگاه در چنین مواردی با توجه به عدم استمرار در بهره برداری و 
بنابراین برگشت سرمایه اغلب مقرون به صرفه نخواهد بود، برای صنعت نیز برای سرمایه گذاری برای بهره برداری به منظور یک پروژه خاص در 
بسیاری از موارد پروژه را دور از صرفه خواهد نمود. به این منظور دانشگاه الگوی امکان سرمایه گذاری عاریتی و تأسیس و یا تکمیل زنجیره زیر 
ساخت های موجود خود با حمایت صنعت را بوجود آورده است. در چنین شرایطی مرکز مربوطه به نام صنعت در دانشگاه به ثبت خواهد رسید و 

هزینه صورت پذیرفته از طریق خدمات متعاقب آن مستهلک خواهد گردید.

  الگوی تأسیس دانشکده و پردیس دانشگاهی در دانشگاه، صنعت و یا منطقه صنعتی

دانشگاه علم و صنعت ایران در کارنامه خود تجارب گسترده ای از تأسیس و به بهره برداری رسانیدن دانشکده های تخصصی با حمایت صنعت مانند 
دانشکده های راه آهن و خودرو و دانشگاههای موفق در مناطق صنعتی مانند دانشگاه های صنعتی اراک و بهشهر را دارا می باشد. لذا با توجه به این 

تجارب یکی از الگوهای دانشگاه، راه اندازی دانشکده ها و پردیسهای دانشگاهی با نگاه پشتوانه دائمی دانشی برای یک بخش صنعتی می باشد.

  الگوی منحصر به فرد فرصت مطالعاتی صنعتی

برقراری تعامالت پیوسته دانشگاهها با صنایع مختلف در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاهها در سال-های گذشته همواره مورد 
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نظر و توجه دانشگاهیان و ارباب صنعت و بویژه مدیران در دو نهاد بوده است لکن رویه های موجود هرگز نگاهی واقع بینانه به موضوع نداشته و 
بنابراین پاسخگوی این نیاز نبوده است. دانشگاه الگوی منحصر به فرد خود در این زمینه را توسعه داده که بسیار منعطف و برای شرایط مختلف 
صنعتی و برای ویژگی های مختلف اساتید دانشگاه قابل پیاده سازی می باشد. در این الگو استاد دانشگاه به صورت نیمه وقت در دانشگاه باقی 
مانده و در شکل حداقلی خود مأموریتهای سازمانی خود را دنبال نموده و همزمان به صورت نیمه وقت با حضور در صنعت به مأموریتهای واگذار 

شده از طرف صنعت خواهد پرداخت.

  الگوی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت

یکی از نیازمندیهای کارشناسان و متخصصین صنعتی که تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته برگرداندن هر از چندگاه یکبار ایشان به دانشگاهها به 
دور از دغدغه های اداری، اجرایی و عملیاتی صنعت و با هدف به هنگام نمودن پشتوانه دانشی ایشان و آشنا شدن ایشان با دانش ها و فناوری های 
روز دنیا در زمینه فعالیت آنها می باشد. بعضًا کارشناسان صنعتی این نیاز را به صورت خودجوش در قالب ادامه تحصیل جستجو میکنند که البته 
آنها را به گمشده خود نزدیکتر نمی کند. در این الگو دانشگاه علم و صنعت ایران در قالب فرصت مطالعاتی دانشگاهی متقاضی مربوطه از صنعت را 
در خود مستقر گردانده و برای ایشان فرصت برداشتهای دانشی مورد نیاز وی به صورت نیمه وقت و یا در صورت درخواست به صورت تمام وقت 

بوجود خواهد آورد.

  الگوی تأسیس شرکت های دانش بنیان مشترک با صنعت

توسعه دانش بنیان که برنامه آتی کشور بر آن بنا نهاده شده و همه اسناد باالدستی نیز بر آن تاکید نموده اند در قالب شرکتهای دانش بنیان تحقق 
پذیر خواهد بود. یکی از اهداف و مسیرهای تجاری تعقیب شده در این شرکتها یافتن فناوریهای مورد نیاز صنایع، برنامه ریزی و نیل به آنها و 
عرضه آنها و خدمات مربوطه به صنایع هدف است. یکی از زمینه های کند شدن این حرکت عدم تضمین بازار توسط صنایع نیازمند به این خدمات 
و سرویس ها می باشد. در الگوی پیشنهادی دانشگاه علم و صنعت ایران شرکتهای دانش بنیان مربوطه به صورت مشترک و با مالکیت متخصصین 
مربوطه و نهادهای دانشگاه به عنوان سازمان دانش محور و صنعت به عنوان بازار فناوری هدف تأسیس و بنابراین تحقق پذیری کسب و کار در 

آن در یک دیدگاه برد برد تضمین می گردد.

  الگوی تضمین قراردادها از طریق بیمه سرمایه گذاری کارفرما

یکی از نگرانیهای صنایع در واگذاری مشکالت و نیازهای خود در قالب پروژه های تحقیقاتی به دانشگاه ها عدم اطمینان از به نتیجه رسیدن و نیل 
موفقیت آمیز متخصصین مربوطه به اهداف مورد نظر پروژه ها است. البته این به طبیعت تحقیقاتی بودن پروژه ها و موضوعات قراردادی بر می 
گردد. در واقع این امر، سرمایه گذاری کارفرمایان را دچار ریسک می کند. در مذاکراتی که بین دانشگاه و سازمانهای بیمه گر بر قرار گردیده مبلغ 

و یا بخشی از مبلغ مورد سرمایه گذاری توسط کارفرما در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه بیمه می گردد.

  الگوی طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز صنعت )مقطع دار و بی مقطع(

کارشناسان صنعت به طور پیوسته نیازمند آموزش میباشند و در بسیاری از موارد برنامه ریزی های آموزشی نیز برای ایشان صورت پذیرفته است. 
هر چند در صنایع بزرگتر سازمان مربوطه برای این منظور بوجود آمده است در بسیاری از صنایع کوچکتر از کنار این مهم بدون برنامه مشخص 
و هدفمند عبور می شود. در الگوی پیشنهادی دانشگاه برای این منظور بر اساس انتظارات شغلی و تعالی سازمانی متصوره برای پرسنل صنعت 
برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرفته و با بهره برداری از ظرفیت های صنعت و دانشگاه و بعضًا بسته به مورد از طریق برون سپاری آموزش های 

الزمه به کارشناس مربوطه عرضه می گردد.

  الگوی تأسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

بعضًا بروکراسی های اداری یکی از موانع رشد سریع تراز همکاری بین دانشگاه و صنایع دستگاههای اجرایی کشور بشمار میرود. هر چه سطح 
همکاری ها گسترش می یابد این موانع بیشتر رخ می نماید. برای مرتفع سازی این مشکل دانشگاه علم و صنعت ایران مبادرت به توسعه الگوی راه 
اندازی دفاتر توسعه تعامالت با صنایع هدف نموده است. در این رویکرد برای صنایعی که افق روشن و گسترده ای از تعامالت با آنها قابل تصور 
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است پس از بررسی های اولیه دفتری تأسیس گردیده و یکی از اساتید دانشگاه مأمور به برنامه ریزی برای توسعه تعامالت فی مابین می گردد. در 
این الگو دانشگاه درخواست مأمور شدن فردی از سازمان صنعت متبوع جهت استقرار نیمه وقت و یا تمام وقت در دفتر را نیز می نماید. در حال 

حاضر تعدادی از دفاتر صنایع هدف در دانشگاه تأسیس گردیده و در دست بهره برداری می باشد.

  الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص

در تکمیل الگوی تأسیس دفتر صنایع هدف در دانشگاه و به منظور زمینه سازی معرفی بیشتر و بهتر توانمندی های دانشگاه به صنایع هدف و معرفی 
متقابل ظرفیت ها و برنامه  های توسعه آن صنایع به دانشگاهیان الگوی تأسیس دفتر نمایندگی دانشگاه در صنایع دارای ظرفیت تعامل گسترده با 
دانشگاه را توسعه داده است. در این الگو پس از بررسی های اولیه صورت پذیرفته و حصول توافق فیمابین نسبت به تأسیس دفتر دانشگاه در صنعت 
یکی از اعضای هیئت علمی و یا کارکنان دانشگاه متناسب با برنامه ها و اهداف دفتر مأمور به حضور نیمه وقت و یا تمام وقت در دفتر گردیده و 
فعالیت های دفتر به صورت رسمی آغاز می گردد. مأمور دانشگاه مسئولیت بهره گیری از روشهای مختلف از قبیل برگزاری سمینارها و نشست های 

مشترک و زمینه سازی ایجاد فعالیت های جدید و گسترش فعالیت های جاری را تعقیب خواهد نمود.

  الگوی تشکیل واحد تحقیق و توسعه خاص در یک پروژه بزرگ ملی

تجارب متعدد دانشگاه در تأسیس واحدها و سازمانهای تحقیقاتی رزومه مطلوبی از این فعالیتها را در اختیار قرار داده است. اینک این امکان وجود 
دارد تا درون سازمان یک طرح بزرگ ملی، که اغلب نیز با مشارکت یک مجموعه خارجی مورد اقدام است، واحد تحقیق و توسعه توسط دانشگاه 
شکل گیرد. این واحدها میتوانند مأموریت هایی مانند مستند سازی دانش بکارگرفته شده در اجرای طرح، تثبیت تجارب استفاده شده به منظور 
بهره برداری در اجرای طرح های مشابه در آینده، کسب اطمینان از پیاده سازی حداکثری فرایند انتقال فناوری، شناسایی زنجیره فناوریهای مورد نیاز 
و برنامه ریزی برای تأمین حداکثری داخلی آنها، اندیشیدن تمهیداتی برای بهره برداری هر چه بهتر از تأسیسات و ماشین آالت در حوزه هایی مانند 
نگهداری و تعمیر و غیرو را تعقیب نمایند. تأسیس واحدهای تحقیق و توسعه محدود به طرحهای بزرگ ملی نبوده و حتی دانشگاه امکان ایجاد 

مشترک واحد R&D یک صنعت خاص را درون صنعت و یا حتی درون دانشگاه دارا می باشد.

  الگوی ایفای نقش انتقال دانش فنی و فناوری در پروژه های بزرگ ملی

در پروژه های بزرگ ملی اغلب از فناوریهای پیشرفته روز دنیا استفاده می شود. در خیلی از مواقع طرف های خارجی نیز در آن مشارکت دارند. تقریبًا 
بیشتر اوقات در کنار قراردادهای بزرگ الحاقیه فناوری، آموزشی یا پژوهشی و یا انتقال دانش فنی هم وجود دارد. لیکن بواسطه اینکه اغلب ساز و 
کار مناسب برای این منظور در سازمان بهره بردار وجود ندارد این اتفاق نمی افتد. دانشگاه علم و صنعت ایران الگویی را توسعه داده که از طریق 
آن نقش واحد تحقیق و توسعه و انتقال دانش فنی در کنار سازمان بهره بردار را ایفا نماید. بنابراین ضمن زمینه سازی جهت کسب اطمینان توسط 
سازمان بهره بردار نسبت به بهترین و آخرین فناوریهای استفاده شده در پروژه، مراحل ثبت و مستندسازی به منظور بکارگیری دستاوردها فراتر از 

پروژه جاری به پروژه های آتی نیز بوجود خواهد آمد.    

  الگوی انتشار مجله هدف دار برای کارفرمایان خاص

با  خود  پرسنل  نمودن  آشنا  یا  و  خود  سازمان  درون  دانش  ترویج  و  انتشار  جمله  از  مختلف  دالیل  به  اجرایی  دستگاه های  و  از صنایع  بسیاری 
دستاوردهای جهانی در زمینه های مرتبط با حوزه کاری، نیاز به انتشار مجله تخصصی را احساس می نمایند. طبعًا این موضوع امری تخصصی است 
و سازمان و امکانات و زیرساختهای مورد نیاز خود را نیازمند است. دانشگاه علم و صنعت ایران که بواسطه نیازهای داخلی خود یکی از گسترده 
ترین شبکه های انتشاراتی دانشگاهی کشور را در اختیار دارد، آمادگی دارد در قالب الگوی در اختیار خدماتی از این نوع را به صنایع و زنجیره های 

صنعتی کشور عرضه نماید.

  الگوی حمایت تجمیعی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

بلوکهای سازنده تحقیقات و فناوری در کشور به طور عام و در دانشگاه ها به طور خاص پایان نامه های تحصیالت تکمیلی هستند. سالیانه ده ها 
هزار پایان نامه دانشجویی در کشور انجام می شود. در خیلی از موارد این تحقیقات در مسیر توسعه ملی و برنامه های توسعه کشور قرار ندارند. 
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الگوی عرضه تجمیعی دستاوردهای  پایان نامه ها در یک محور خاص الگویی بسیار مقرون به صرفه و قابل بهره برداری برای صنعت است که 
طی آن در توافقی که بین دانشگاه و صنعت صورت می پذیرد محورهایی به عنوان مسیر تعریف پایان نامه توافق می گردد و با مدیریت و نظارت 

مشترک دانشگاه و صنعت پایان نامه هایی در آن مسیر انجام و نتایج آن به صنعت عرضه می گردد.  

  الگوی تأسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع

تأسیس صندوقهای اعتباری مشترک بین دانشگاه و صنایع مختلف یکی از الگوهای رایج در کشورهای پیشرفته با هدف تسهیل گردش کارهای 
فنی، اداری و مالی قراردادهای پژوهشی بین دانشگاهها و صنایع و دستگاهای اجرایی است. دانشگاه ها نیز هرچند به صورت اندک در تأمین منابع 
مالی این صندوق ها مشارکت می نمایند. هزینه نمودن منابع تأمین شده به صورت مشترک و از طریق نمایندگان دو طرف اداره می گردد. مدیریت 
صندوقها اقدامات مربوط به ارزیابی طرحهای واصله و واگذاری آنها به پژوهشگران دانشگاه، نظارت بر حسن اجرای آنها و تأمین مجدد منابع 

تکمیلی را عهده دار می باشند.

  الگوی راه اندازی کلینیک های صنعتی تخصصی ویژه در دانشگاه

کلینیکهای صنعتی یکی از الگوهای مدرن ایجاد فوروم متخصصان مرتبط با حوزه فعالیتهای یک صنعت خاص میباشند. در این الگو بخشی از 
سامانه ای که به همین منظور راه اندازی گردیده به زمینه های تخصصی مربوط به صنعت متقاضی اختصاص می یابد. گروه سردبیری کلینیک، 
متخصصین مربوطه دانشگاهی و صنعتی را از سراسر کشور و در مواردی از خارج از کشور به عضویت کلینیک در می آورند. تاالر گفتگویی که 
از این رهگذر شکل میگیرد خواستگاهی برای طرح مسائل و مشکالتی خواهد بود که صنعت مربوطه و صنایع عضو با آن مواجه می شوند. طرح 
مشکالت در این تاالر بعضًا به ارائه راه حل هایی توسط متخصصین مربوطه، تعریف اقدامات اجرایی مورد نیاز به منظور رفع مشکالت، ارائه خدمات 

مشاوره ای و نهایتًا تعریف پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی، مهندسی و غیرو به صورت پیشنهادی برای صنایع مربوطه خواهد گردید.

  الگوی تعقیب مأموریت های ویژه بین المللی

آشنایی  است.  تصور  قابل  بین المللی  ظرفیتهای  از  بهره مندی  با  مختلف  مأموریتهای صنایع  بهتر  چه  هر  ایفای  برای  گسترده ای  اقدامات  قطعًا 
از  انسانی سازمان، کمک گرفتن  منابع  توسعه  منظور  به  المللی  بین  از ظرفیتهای  بهره گیری  مأموریتی،  در حوزه  نوین جهانی  با دستاوردهای 
توانمندی های صنایع و سازمان های جهانی با هدف اجرای هر چه بهتر برنامه های توسعه برخی از این موارد هستند. دفتر اروپایی دانشگاه امکان 

بسیاری از این تعامالت را فراهم خواهد آورد. کافی است این اهداف در قالب مأموریت هایی بین المللی به دانشگاه واگذار گردند..

  الگوی برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی در زمینه مورد نظر کارفرما درداخل یا خارج از کشور
دانشگاه علم و صنعت ایران همه ساله میزبان و برگزار کنند تعداد زیادی از همایش های ملی و بین المللی به درخواست صنایع و دستگاههای اجرایی 
می باشد. زیر ساخت های موجود در دانشگاه این امکان را فراهم آورده که بتوان نیازهای صنایع را در قالبهای متعارف تدوین نموده عالقه مندان و 
صاحبان دانش و تجربه در آن زمینه خاص را از اقصی نقاط دنیا گردهم آورد. اغلب صنایع از این طریق حداقل به یک بانک اطالعاتی جامع در حوزه 
تخصصی مورد نظر خود دست یافته و از آن پس به سهولت مراجعی برای ارجاع مشکالت روز مره خود دسترسی خواهند داشت. در موارد متعددی 
راه حل های اولیه مشکالت روزانه صنایع نیز در این همایش ها در قالب مقاالت و کارگاهایی عرضه شده و مورد بهره برداری صنایع قرار گرفته است.

  الگوی طرح استاد

این طرح که در مخفف طرح اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه است این امکان را فراهم می سازد تا بتوان با برنامه ریزی از پیش و تخصیص 
منابع مورد نیاز ظرفیت یک یا گروهی از اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی آنها را به مأموریتهای مرتبط با صنایع مربوطه در اختیار 
گرفت. معمواًل در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت اقداماتی مانند تبیین تجارب جهانی در حوزه مأموریتی، رصد فناوری های مورد استفاده در 
دنیا، آینده پژوهی در زمینه های تعیین شده، گردآوری و تدوین منابع مورد نیاز به منظور توسعه منابع انسانی سازمان و امثالهم مورد توجه قرار گیرد.
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-

 
  

ساختار پژوهشکده ازدیاد  
برداشت

گروه هاي پژوهشی

پیوست

اهداف•
اعضاي هیئت علمی•
آزمایشگاه هاي مرتبط•

لیست پروژه هاي صنعتی•
خالصه اي از پایان نامه ها•
خالصه اي از مقاالت •
خالصه اي از ابداعات  •
کتب چاپ شده•

  برداشت ازدیاد پژوهشکده ساختار 4
 نفت باالدستی زمینه در ایران صنعت و علم دانشگاه هايظرفیت تجمیع براي کاري و ساز

  
  

  

ت
اش

رد
د ب

دیا
 از

ده
شک

وه
پژ معاونت اجرایی

روابط عمومی

معاونت بین الملل

امور پیمان ها

معاونت آموزشی شوراي آموزشی

معاونت پژوهش و فناوري

شوراي پژوهشی

معاونت ارتباط با صنعت

گروه هاي پژوهشی 
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چشم انداز تعامل
نحوه ایجاد ارتباط برای مأموریت ها و پروژه های پژوهشی و صنعتی کوتاه مدت و میان-مدت

نحوه ایجاد ارتباط در دانشگاه برای انجام مأموریت ها و پروژه ها

  تعامل انداز چشم 5
مدت و کوتاه صنعتیو  پژوهشی هايپروژهها و موریتأم براي ارتباط ایجاد نحوه 5,1

 مدتمیان
 

 
 

  

پژوهشکده 
ازدیاد 
برداشت

  مؤسسات تحقیقاتی
همکار بین المللی 

خدمات مشاوره اي (
)پژوهشی

 مؤسسات تحقیقاتی
داخلی همکار 

پتانسیل هاي (
)آزمایشگاهی

شرکت هاي داخلی 
خدمات (همکار 

)مشاوره اي صنعتی

 هاپروژهها و موریتأم انجام براي دانشگاه در ارتباط ایجاد نحوه 5,2

 
  

پژوهشکده  
ازدیاد  
برداشت

دانشکده 
مهندسی 
مکانیک

سایر 
دانشکده ها

دانشکده 
مهندسی شیمی، 

نفت، و گاز

دانشکده 
مهندسی 
کامپیوتر

دانشکده شیمی
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گروه های پژوهشی پژوهشکده ازدیاد برداشت
 برداشت ازدیاد پژوهشکده پژوهشی هاي گروه 6

 
 

  

گروه هاي پژوهشی

گروه مطالعات  
مخازن و بهینه  

سازي تولید

آزمایشگاه شبیه 
  CAPEسازي 

CFDآزمایشگاه 

 آزمایشگاه محاسبات
با بازدهی باال

گروه ازدیاد  
برداشت

آزمایشگاه ازدیاد 
برداشت

آزمایشگاه پلیمر

سیاالت  گروه 
مخزنی

آزمایشگاه 
ترمودینامیک

آزمایشگاه آنالیز

گروه سیاالت  
حفاري

آزمایشگاه فرآیندهاي 
جداسازي

آزمایشگاه صنایع 
شیمیایی معدنی
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گروه ازدیاد برداشت

اعضای هیئت علمی

* دکتر محمد رضا مقبلی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر محمدرضا دهقانی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر محمد تقی صادقی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

اهداف

 مطالعه رفتار رئولوژیک انواع سیالب های شیمیایی
 سنتز انواع مواد شیمیایی هیبریدی برپایه روش های نوین

 کاربرد نانوسورفاکتنت ها در مخازن نفتی و گاز میعانی
 بررسی راندمان جاروب انواع  

 بهینه سازی طراحی فرآیند های تزریق شیمیایی
 سنتز و ارزیابی بازده انواع مواد فعال سطحی صنعتی مورد استفاده در صنایع باالدستی

 سنتز و ارزیابی بازده  انواع پلیمر های صنعتی مورد استفاده در صنایع باالدستی
 سنتز و ارزیابی بازده انواع پلیمر و مواد فعال سطحی بیولوژیکی

 مطالعه پدیده های سطحی
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تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه مغزه گیر 

دستگاه برش مغزه 

 تجهیزات آزمایشگاهی 6,1,3
  گیر دستگاه مغزه 6,1,3,1

 

 دستگاه برش مغزه  6,1,3,2   
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دستگاه شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله  

دستگاه اندازه گیری حجم گاز 

    دستگاه شستشوي مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله 6,1,3,3

  

   

   دستگاه اندازه گیري حجم گاز 6,1,3,4
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دستگاه اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز 

دستگاه تخلخل سنج هلیم در فشار سازند 

   سنگ مخزن با گازدستگاه اندازه گیري تراوایی  6,1,3,5

  

   
   دستگاه تخلخل سنج هلیم در فشار سازند 6,1,3,6
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دستگاه رفتار فازی 

دستگاه تراوایی مایع-مایع به روش غیر پایا – سیالب زنی

 دستگاه رفتار فازي  6,1,3,7

  

  
    

 

 زنیسیالب –مایع به روش غیر پایا -دستگاه تراوایی مایع 6,1,3,8
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دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان 

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره چرخان

 دستگاه اندازه گیري کشش سطحی به روش قطره آویزان  6,1,3,9

  

   

 دستگاه اندازه گیري کشش سطحی به روش قطره چرخان 6,1,3,10
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دستگاه میکرومدل
  دستگاه میکرومدل 6,1,3,11

 
   



گروه سیاالت مخزنی

اعضای هیئت علمی

دکتر فرزانه فیضی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
دکتر محمد رضا دهقانی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

دکتر مهدی عصاره- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
دکتر محمد امین ثباتی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
اهداف

 تحلیل و شناسایی ترکیب سیاالت مخزنی 
 بازترکیب سیاالت سرچاهی

 انجام انواع آزمایش های تخلیه فشار
 انجام انواع آزمایش های تزریق گاز امتزاجی

 مدل سازی و شبیه سازی انواع آزمایش های رفتار فازی
 ارزیابی تشکیل رسوب واکس

 بررسی تشکیل رسوب آسفالتین
 اندازه گیری و بررسی انواع هیدرات های گازی
 مدل سازی رفتار فازی انواع مواد فعال سطحی

 اندازه گیری، مطالعه و شبیه سازی رسوبات معدنی
 مطالعه انواع پدیده های درگیر در رسوب و چسبیدن مواد آسفالتینی در چاه

 بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی انواع ممانعت کننده ها از رسوب آسفالتین و یا مواد معدنی
 اندازه گیری و شبیه سازی خواص ترموفیزیکی و رئولوژیکی انواع سیاالت مخزنی 

 مطالعه انواع روش های جداسازی آب سازندی از نفت خام
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گروه سیاالت مخزنی

اعضای هیئت علمی

* دکتر فرزانه فیضی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر محمد رضا دهقانی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

* دکتر مهدی عصاره- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر محمد امین ثباتی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

* دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
اهداف

 تحلیل و شناسایی ترکیب سیاالت مخزنی 
 بازترکیب سیاالت سرچاهی

 انجام انواع آزمایش های تخلیه فشار
 انجام انواع آزمایش های تزریق گاز امتزاجی

 مدل سازی و شبیه سازی انواع آزمایش های رفتار فازی
 ارزیابی تشکیل رسوب واکس

 بررسی تشکیل رسوب آسفالتین
 اندازه گیری و بررسی انواع هیدرات های گازی
 مدل سازی رفتار فازی انواع مواد فعال سطحی

 اندازه گیری، مطالعه و شبیه سازی رسوبات معدنی
 مطالعه انواع پدیده های درگیر در رسوب و چسبیدن مواد آسفالتینی در چاه

 بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی انواع ممانعت کننده ها از رسوب آسفالتین و یا مواد معدنی
 اندازه گیری و شبیه سازی خواص ترموفیزیکی و رئولوژیکی انواع سیاالت مخزنی 

 مطالعه انواع روش های جداسازی آب سازندی از نفت خام
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تجهیزات آزمایشگاهی

راکتور فشار باال )برای هیدرات های گازی(

سل تعادلی مایع- بخار

 تجهیزات آزمایشگاهی 6,2,3

  )گازي هاي(براي هیدرات راکتور فشار باال 6,2,3,1

  
 بخار-سل تعادلی مایع 6,2,3,2

  

  

  

 تجهیزات آزمایشگاهی 6,2,3

  )گازي هاي(براي هیدرات راکتور فشار باال 6,2,3,1

  
 بخار-سل تعادلی مایع 6,2,3,2

  

  

  



گروه سیاالت مخزنی

اعضای هیئت علمی

دکتر فرزانه فیضی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
دکتر محمد رضا دهقانی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

دکتر مهدی عصاره- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
دکتر محمد امین ثباتی- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
اهداف

 تحلیل و شناسایی ترکیب سیاالت مخزنی 
 بازترکیب سیاالت سرچاهی

 انجام انواع آزمایش های تخلیه فشار
 انجام انواع آزمایش های تزریق گاز امتزاجی

 مدل سازی و شبیه سازی انواع آزمایش های رفتار فازی
 ارزیابی تشکیل رسوب واکس

 بررسی تشکیل رسوب آسفالتین
 اندازه گیری و بررسی انواع هیدرات های گازی
 مدل سازی رفتار فازی انواع مواد فعال سطحی

 اندازه گیری، مطالعه و شبیه سازی رسوبات معدنی
 مطالعه انواع پدیده های درگیر در رسوب و چسبیدن مواد آسفالتینی در چاه

 بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی انواع ممانعت کننده ها از رسوب آسفالتین و یا مواد معدنی
 اندازه گیری و شبیه سازی خواص ترموفیزیکی و رئولوژیکی انواع سیاالت مخزنی 

 مطالعه انواع روش های جداسازی آب سازندی از نفت خام
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دستگاه کروماتوگرافی گازی

کروماتوگرافی مایع فشار باال

 دستگاه کروماتوگرافی گازي 6,2,3,3

  

 کروماتوگرافی مایع فشار باال 6,2,3,4

  

 

 

 

 

 دستگاه کروماتوگرافی گازي 6,2,3,3

  

 کروماتوگرافی مایع فشار باال 6,2,3,4
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 تانسیومتر

دستگاه کروماتوگرافی گاز 

 تانسیومتر 6,2,3,5

  
 دستگاه کروماتوگرافی گاز  6,2,3,6

  

  

  

  

  

 تانسیومتر 6,2,3,5

  
 دستگاه کروماتوگرافی گاز  6,2,3,6
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دستگاه آنالیز یون 

دستگاه هموژنایزر اولتراسونیک 

 دستگاه آنالیز یون  6,2,3,7

  

 دستگاه هموژنایزر اولتراسونیک  6,2,3,8

  

 دستگاه آنالیز یون  6,2,3,7

  

 دستگاه هموژنایزر اولتراسونیک  6,2,3,8
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دستگاه جداساز الکترواستاتیکی آب و نفت

دستگاه الکترودیالیز )جداسازی آب- نمک از نفت(

 دستگاه جداساز الکترواستاتیکی آب و نفت 6,2,3,9

  

  

  )نمک از نفت -(جداسازي آبدستگاه الکترودیالیز  6,2,3,10

  

   

 دستگاه جداساز الکترواستاتیکی آب و نفت 6,2,3,9

  

  

  )نمک از نفت -(جداسازي آبدستگاه الکترودیالیز  6,2,3,10
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گروه سیاالت حفاری

اعضای هیئت علمی

* دکتر انبیا ،دانشکده شیمی
* دکتر غفوری، دانشکده شیمی

* دکتر اله وردی ، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر اشرفی زاده ، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

* دکتر هاشم آبادی،  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

اهداف

 طراحی بهینه گل حفاری
 سنتز افزودنی های مختلف حفاری 

 طراحی بهینه سیمان
 سنتز  افزودنی های شیمیایی سیمان حفاری

 مطالعات رفتار جریانی سیاالت حفاری
 ساخت نرم افزار
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تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه نانو فیلتراسیون

  حفاري سیاالت گروه 6,3
  علمی هیئت اعضاي 6,3,1

 شیمی ،دانشکده انبیا دکتر  
 شیمی دانشکده غفوري، دکتر  
 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده ، وردي اله دکتر   
 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده ، زاده اشرفی دکتر   
 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده  آبادي، هاشم دکتر   

  اهداف 6,3,2

 حفاري گل بهینه طراحی  
 حفاري مختلف هاي افزودنی سنتز   
 سیمان بهینه طراحی  
 حفاري سیمان شیمیایی هايافزودنی  سنتز  
 حفاري سیاالت جریانی رفتار مطالعات  
 افزار نرم ساخت  

  تجهیزات آزمایشگاهی 6,3,3
  دستگاه نانو فیلتراسیون 6,3,3,1

  

  آون 6,3,3,2

  

  پمپ 6,3,3,3

 

 

  

آون
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پمپ

دستگاه آب مقطر گیری 

  آون 6,3,3,2

  

  پمپ 6,3,3,3

 

 

  
 دستگاه آب مقطر گیري  6,3,3,4

  

 و بطور همزمان کل نیتروژن  گیري کل کربن آلی دستگاه اندازه 6,3,3,5
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دستگاه اندازه گیری کل کربن آلی  و بطور همزمان کل نیتروژن 

دستگاه رطوبت سنج )کارل فیشر( 

 دستگاه آب مقطر گیري  6,3,3,4

  

 و بطور همزمان کل نیتروژن  گیري کل کربن آلی دستگاه اندازه 6,3,3,5

  
  
  
  
  
  

 

 

 دستگاه رطوبت سنج (کارل فیشر)  6,3,3,6

  

  حمام آب 6,3,3,7
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 دستگاه رطوبت سنج (کارل فیشر)  6,3,3,6

  

  حمام آب 6,3,3,7

  

  

  

  

  

  

  

  

حمام آب

  سانتریفیوژ 6,3,3,8سانتریفیوژ

  

  شیکر 6,3,3,9
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  سانتریفیوژ 6,3,3,8

  

  شیکر 6,3,3,9

  

  

  

شیکر

دستگاه طیف سنجی مادون قرمز    سنجی مادون قرمز دستگاه طیف 6,3,3,10

  

  کوره 6,3,3,11
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کوره

همژنایزر

  سنجی مادون قرمز دستگاه طیف 6,3,3,10

  

  کوره 6,3,3,11

  

  

  

  

  

  

  همژنایزر 6,3,3,12
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گروه مطالعات مخازن و بهینه سازی تولید

اعضای هیئت علمی

* دکتر فروغ عاملی )شبیه سازی مخزن(، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر مهدی عصاره )شبیه سازی و مدیریت بهینه تولید( دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

* دکتر نوراله کثیری بیدهندی )شبیه سازی و مطالعات مخازن( دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 
* دکتر سیاوشی )شبیه سازی میادین نفت و گاز( ، دانشکده مهندسی مکانیک

اهداف

  بهینه سازی پارامترهای کنترلی تولید در میادین نفت و گاز
  بهینه سازی فنی اقتصادی طرح توسعه بهینه میدان بر پایه مدل مطالعات جامع

  امکان سنجی فنی و اقتصادی انواع روش های حفظ فشار و فشار افزایی از طریق تزریق گاز
  طراحی بهینه عملیات های تعمیر چاه از طریق تحلیل فنی و اقتصادی

  طراحی طول بهینه تکمیل
  زمان بندی بهینه ، اولویت بندی برنامه تعمیر چاه ها و مقایسه هزینه ها

  بهینه سازی یکپارچه پارامتر های کنترلی چاه ها و مکان آنها
  ارزیابی فنی اقتصادی مکان چاه های بهینه

  غربال گری و ارزیابی فنی اقتصادی انواع عملیات ازدیاد برداشت
  بهینه سازی فرآیند های ازدیاد برداشت

  ارتقای کیفیت و سرعت مدل های دینامیک موجود
  ساخت مدل های تقریبی سریع برپایه مدل های موجود به منظور اهداف 

 تولید سازيبهینه و مخازن مطالعات گروه 6,4
  علمی هیئت اعضاي 6,4,1

 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده ،)مخزن سازيشبیه( عاملی فروغ دکتر   
 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده) تولید بهینه مدیریت و سازيشبیه( عصاره مهدي دکتر   
 زگا و نفت شیمی، مهندسی دانشکده) مخازن مطالعاتسازي و شبیه( بیدهندي کثیري نوراله دکتر   
 مکانیک مهندسی دانشکده ،) گاز و نفت میادین سازيشبیه( سیاوشی دکتر  

  

  اهداف 6,4,2

 گاز و نفت میادین در تولید کنترلی پارامترهاي سازيبهینه  
 جامع مطالعات مدل پایه بر میدان بهینه توسعه طرح اقتصادي فنی سازيبهینه  
 گاز تزریق طریق از افزایی فشار و فشار حفظ هايروش انواع اقتصادي و فنی سنجی امکان  
 اقتصادي و فنی تحلیل طریق از چاه تعمیر هايعملیات بهینه طراحی  
 تکمیل بهینه طول طراحی  
 هاهزینه مقایسه و هاچاه تعمیر برنامه بندي اولویت ، بهینه بندي زمان  
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  مدیریتی – صیانتی
  طراحی و بهینه سازی عملیات های فرازآوری

  استفاده از انواع شبیه ساز های ترکیبی، نفت سیاه و خطوط جریان
  تخمین ذخیره

  مطالعه بدام اندازی دی اکسید کربن

 آنها مکان و هاچاه کنترلی هايپارامتر یکپارچه سازيبهینه  
 بهینه هايچاه مکان اقتصادي فنی ارزیابی  
 برداشت ازدیاد عملیات انواع اقتصادي فنی ارزیابی و گري غربال  
 برداشت ازدیاد هايفرآیند سازيبهینه  
 موجود دینامیک هايمدل سرعت و کیفیت يارتقا  
 اهداف منظور به موجود هايمدل برپایه سریع تقریبی هايمدل ساخت   
 صیانتی – مدیریتی  
 فرازآوري هايعملیات سازيبهینه و طراحی  
 جریان خطوط و سیاه نفت ترکیبی، هايسازشبیه انواع از استفاده  
 ذخیره تخمین  
 اکسید کربنمطالعه بدام اندازي دي 
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تجهیزات آزمایشگاهی
امکانات محاسباتی مناسب، کدهای  تجاری CFD ، طیف گسترده ای از نرم افزارهای تخصصی، سامانه های محاسباتی پر سرعت 

  تجهیزات آزمایشگاهی 6,4,3

 هايسامانه، تخصصی افزارهاي نرم از ايگسترده طیف،  CFD تجاريکدهاي ،مناسب محاسباتی امکانات
   سرعت پر محاسباتی
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گزیده پروژه های صنعتی 

در طی سالیان اخیر تعداد قابل توجهی پروژه تحقیقاتی سفارشی توسط بخش های مختلف دانشگاه برای صنایع باال 
دستی نفت کشور به اجرا در آمده است،که تعدادی از آنها در زیر لیست گردیده  اند.

1. بررسي علل ناکارایي مدل هاي موجود شبیه سازي  مخازن نفت و ضرورت طراحي مدل جدید
2. فاز یک طراحي و تدوین مدل شبیه سازي مورد نیاز مخازن نفتي ایران

3. طراحی شبکه سرچاهی میدان دارخوین با توجه به قابلیت تحویل دهی چاه ها
4. بهینه سازی چاه به منظور تعیین مسیر چاه های انحرافی و افقی و بهینه سازی طول افقی چاه ها

5. شبیه سازی فرایند تولید )بازیافت اولیه و ثانویه( نفت در مخازن مشترک آزادگان و یادآوران
6. مدل سازی جامع میدان نفت سنگین کوه موند و ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیري از تشکیل رسوب آسفالتین و پارافینیک در حین تولید 

نفت سنگین میدان
7. راه اندازی ، تعمیر و نگهداری سیستم  PDMS  سکوی سروش )SLQ( شرکت نفت فالت قاره ایران

مرکز  و  راهه  مابین چند  تزریق  اینچ  لوله 16  و خط  گازی سراجه  میدان  مرکز جمع آوری  احداث  پروژه  تفصیلی  و  پایه  انجام مهندسی   .۸
بهره برداری

9. ارائه خدمات علمی مرتبط با نرم افزارهای تخصصی مهندسی نفت و شیمی
10. مطالعه و بررسي راه هاي مناسب جهت جداسازي هیدروژن سولفوره همراه نفت در واحدهای بهره برداری آب تیمور ، اهواز 3 و رگ سفید 1
11. بررسي فن آوري های مختلف برای کاهش و یا حذف سوزاندن )Flaring( گازها در واحدهای بهره-برداری اهواز 1 ، ایستگاه تقویت فشار 

اهواز 1 و واحد نمک زدایی اهواز 1
12. بررسي فني و اقتصادي استفاده بهینه از مایعات گازي چاه هاي گازي مسجد سلیمان

13. بررسي و برآورد حجم سرمایه گذاري مورد نیاز استخراج و فرآوري اولیه نفت خام و تهیه نرم افزار مربوطه
14. تهیه نرم افزار برآورد قیمت به روز تجهیزات سطح االرضی

15. توسعة فاز دوم نرم افزار طراحی جداکننده های دو فازی و سه فازی
16. تهیه نرم افزار محاسبات ترمودینامیکي خاص متناسب با ترکیبات موجود در صنایع انتقال، توزیع و پاالیش گاز طبیعی

17. آنالیز داده های تراوایی نسبی مغزه و تهیه نرم افزار مربوطه
1۸. بررسی میزان دقت و اعمال اصالحات الزم جهت افزایش دقت نرم افزارهای شبیه سازی مورد استفاده در مناطق نفت خیز 
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19. بهینه سازی CFD  مشعل هیترهای گازی مورد استفاده در ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی، شرکت ملی گاز
20. ارزیابی ریسک و مطالعات HAZOP  و آنالیز پیامد در سکوی سلمان

21. تهیه نرم افزار محاسبة تعادالت فازی غیر واکنشی و واکنشی  متناسب با ترکیبات موجود در صنایع انتقال، توزیع و پاالیش گاز طبیعی
22. تهیه نرم افزار طراحی تفصیلی فرایندی تجهیزات واحد نم  زدایی گاز طبیعی

23. تهیه نرم افزار جامع خواص ترموفیزیکی  پایه و محاسباتی مواد در صنایع گاز
24. بررسی عملکرد روابط ترمودینامیکی مختلف در پیش بینی عملکرد کارخانجات گاز و گازمایع مناطق نفتخیز جنوب

25. تهیه نرم افزار جامع بررسی و انتخاب شیوه مناسب جهت طراحی فرآیندی جداکننده های دوفازی و سه فازی
26. تهیه نرم افزار جامع بررسی و مقایسه روابط ترمودینامیکی مختلف در پیش بینی عملکرد کارخانجات گاز و گاز مایع

27. نرم افزار پیش بینی افت فشار در خطوط لوله برای مواد امتزاج ناپذیر بدون درنظر گرفتن انتقال حرارت
2۸. بررسی افت فشار در خطوط انتقاالت سیاالت دوفازی با تأکید بر الگوی جریان و توزیع دما

29. ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین و پارافینیک در نفت سنگین میدان کوه موند با استفاده از شبیه سازی 
رایانه ای

30. فرآیند تولید )بازیافت اولیه و ثانویه( در مخازن مشترک میادین آزادگان و یادآوران به کمک شبیه سازی کامپیوتری
31. دریافت اطالعات علمی و فن آوری های نوین در خصوص توصیف و شبیه سازی مخازن

32. تعریف محورهای و تعیین اولویت های پژوهشی جهت همکاری با مدیریت پژوهش و فن آوری شرکت ملی نفت ایران
33. بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی شمعک ها و یا سوخت شمعک ها در مشعل های فعال در واحدهای بهره برداری برای مناطق نفت خیز 

جنوب جهت کاهش اتالف سوخت
34. انجام مطالعات شناسایی مخاطرات در کل ایستگاه های تقویت فشار گاز )6۸ ایستگاه(

35. تهیه نرم افزار طراحی فرآیندی تجهیزات واحد شیرین سازی گاز طبیعی
36. تهیه شبیه ساز فرآیندهای شیرین سازی گاز طبیعی

37. انجام مطالعات مربوط به بررسی مخاطرات و راهبری )HAZOP( در منطقه هشتم عملیات انتقال گاز کشور 
3۸. بررسی امکان بازیابی گازهای ارسالی به فلر در مواقع راه اندازی و توقف فرآیند در پنج پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی

stripper  39. مطالعه و بررسی راه های مناسب جهت جداسازی هیدروژن سولفوره همراه نفت در مقایسه با برج
40. بررسی فن آوری های مختلف برای کاهش و یا حذف سوزاندن گازها در واحدهای فرآورش نفت و گاز )تکنولوژی نسوزاندن گاز(
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پایان نامه های منتخب 

1. ارائه الگوریتم جدید در شبیه سازی CFD انتقال جرم جریان های دوفازی گاز- مایع تک جزئی
2. شناسایی فرموالسیون گل حفاری سنتزی مناسب برای حفاری چاه های نفت دریایی

3. اصالح عملکرد معادالت حالت درجه سه جهت پیش بینی خواص مواد قطبی
4. مدل سازی ترمودینامیکی پدیده ی رسوب واکس

5. بررسی میزان سولفید هیدروژن ) H2S ( موجود در مخازن نفت و گاز پارس جنوبی و شبیه سازی آن با شبکه های عصبی هوشمند
6. مدل سازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی ) متناوب ( آب و گاز غیر امتزاجی

7. مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی
۸. بررسی تجربی روش های ناپایدارسازی امولسیون های نفت در آب
9. مدل سازی تراوایی در مخازن نفتی با استفاده از شبکه ی عصبی

10. مدل سازی ریاضی ازدیاد برداشت )تزریق ترکیبی ( از مخازن نفتی با در نظر گرفتن آبده و کالهک گازی به روش تزریق غیر امتزاجی
11. بررسی ترمودینامیکی و تجربی تأثیر حضور نمک بر کشش سطح فصل مشترک آب و نفت و پایداری امولسیون

12. ارایه ی مدلی جدید برای پیش بینی ویسکوزیته ی نفت مخازن ایران
13. مدل سازی ترمودینامیکی پیش بینی شرایط میعان معکوس برای سیاالت نفتی

14. مدل سازی ترمودینامیکی تعادالت فازی در سیستم های حاوی آب + سورفکتانت + هیدروکربن
15. مطالعه تجربی وارائه مدل ریاضی برای فرایند کاهش گران روی نفت خام توسط اشعه گاما

16. بررسی مواد افزودنی مختلف در گل های حفاری قابل استفاده در چاه های کم قطر
17. بررسی تأثیر ترشوندگی بر تراوایی نسبی در تزریق آب با شوری کم به منظور ازدیاد برداشت نفت خام

1۸. استفاده از روش محاسباتی الگوریتم ژنتیک در محاسبات تعادالت فازی محلول های پلیمری
19. ساخت ژل های پلیمری پیش ساخته پلی اکریل امید با قابلیت اصالح تراوایی مخازن

20. مطالعه تجربی ارتقای کیفیت نفت خام سنگین با استفاده از روش پرتو افکنی الکترونی
21. اندازه گیری تجربی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل فازی در سیستم آب، سورفکتانت و هیدروکربن ها

22. مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب آسفالتین در نمونه های نفت ایران
23. بررسی رئولوژی امولسیون نفت خام در آب
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24. مدلسازی ترمودینامیکی سیستم های حاوی پلیمر و نمک با استفاده از معادالت حالت
25. مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی رفتار تجربی سیستم های حاوی آب ، سورفکتانت ، هیدروکربن و نمک

26. ساخت و بررسی ژل پلیمر هوشمند حساس به PH حاوی نانو ذرات سیلیس با قابلیت کاربرد در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی
27. بهبود مدل ریاضي پیش بیني عملکرد مخازن ترک دار

2۸. مدلسازی پدیده همرفت در مخازن شکاف دار
29. مدل سازی ماندگی مایع در جریان های دوفازی ولوله های شیب دار و افقی با استفاده از مدل های ابزار جعبه سیاه

30. ارائه روش میان بر براي برآورد هزینه سرمایه گذاري در صنایع فرآیندي
31. انتخاب فرآیند بهینه بهره برداري از مایعات گازي و شبیه سازي واحد تولید آن

32. بهبود عملیات نم زدایی از گاز طبیعی با استفاده از شبیه سازی
33. بررسي آزمایشگاهي و شبیه سازي جریان سیال دو فازي از اتصاالت مختلف

34. مدل سازي ماندگي مایع در خطوط انتقال جریان هاي دوفازي مبتني بر داده هاي آزمایشگاهي مطالعه آزمایشگاهي و مدلسازي تجربي افت 
فشار در خطوط لوله انتقال جریان دو فازي

35. بررسي راه کارهاي جلوگیري از تشکیل رسوب آسفالتین در یکي از مخازن ایران به کمک شبیه-سازي
36. مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی شبکه عصبی تأثیر خم بر افت فشار و الگوی جریان دوفازی آب-هوا

37. شبیه سازی CFD جریان حلقه وار سیاالت و یسکوز آب جهت تسهیل انتقال آن ها در خطوط لوله
3۸. مدل سازی و شبیه سازی فرازآوری مصنوعی نفت سنگین با گاز

)SVE( 39. استخراج هیدروکربن هاي فرار و نیمه فرار از ماسه هاي آغشته به نفت خام به روش استخراج گاز – جامد
40. مدل سازي حداقل غناي گاز و بررسي فني اقتصادي تزریق امتزاجي در یک مخزن شکاف دار

41. ارزیابي مکانیزم ریزش ثقلي در فرآیند تزریق گاز امتزاجي از طریق شبیه سازي به منظور ازدیاد برداشت از مخازن شکاف دار طبیعي
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4. سنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل شبکه آلی فلزی هیبرید شده با نانو لوله های کربنی  MWCNT@MIL-53-Cu جهت ذخیره سازی گاز 

متان و کاربرد آن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
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گاز متان و کاربرد آن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

۸. سنتز و شناسایی ترکیب نانو پروس کربنی و عامل دار شده با کبالت )II( و کاربرد آن به عنوان جاذب جدید برای حذف ترکیبات آلی آالینده 
از فرایند های صنعت نفت و پساب های صنعتی
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14. سنتز مواد نانو متخلخل کربنی با استفاده از نانو متخلخل های سیلیکاتی و استفاده از فرمهای عامل دار شده آنها به عنوان جاذب در صنایع 
نفت و داروسازی
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همکاران و شرکای دانشگاه در زمینه صنایع باالدستی نفت

دانشگاه علم وصنعت ایران در تکمیل توانایی های خود برای ایفای نقش مؤثر در پروژه  های صنعتی در حوزه صنایع باالدستی نفت و گاز تالش 
کرده است تا با شرکت های صنعتی موفق خارج از دانشگاه با توانایی مکمل تفاهم نامه های همکاری امضا نماید که در ادامه به مهمترین این 

شرکت ها اشاره می شود:
گروه مشاوران کیپ

گروه مشاوران ِکیپ )CAPE( به عنوان یکی از معدود شرکت های  مهندسی مشاور در کشور که همزمان در سه زمینه باالدستی، پایین دستی 
و HSE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خدمات فنی و مهندسی ارائه  می نماید، شناخته شده است. این شرکت با سابقه دو دهه فعالیت با 

ظرفیت های منحصر به فرد ذیل آماده ارائه خدمات فنی و تخصصی به کارفرمایان خود می باشد:
  داشتن گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره رتبه یک در حوزه نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

  دارای توان، تجربه و نیروی متخصص مکفی جهت ارئه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مختلف مهندسی
  اجرای  بیش از ۸0 پروژه مطالعاتی و مهندسی موفق برای صنعت نفت کشور

  توسعه رویه های فنی و تخصصی انحصاری در گروه جهت اجرای پروژه های مطالعاتی و  مهندسی
  انجام بیش از 900 نفر روز بازدید تخصصی از تاسیسات عملیاتی مستقر در خشکی و دریا  طی دو سال گذشته 

HSE داشتن شرکای خارجی معتبر در حوزه باالدستی ، پایین دستی و  
  دارای هویت ثبت شده حقوقی در خارج از کشور

  دارای بیش از 1۸00 متر مربع فضای اداری مستقر در تهران، اهواز و کشور مالزی

خدمات قابل ارائه بخش باال دست

انجام کلیه مطالعات در حوزه ژئوفیزیک، پتروفیزیک، زمین شناسی )مطالعات و نظارت(، مهندسی مخازن، بهره برداری، حفاری و تکمیل چاه 
)طراحی و نظارت( 

 توسعه میادین 
MDP & FDP نظارت عالیه بر اجرای پروژه های 

 بررسی مشکالت میادین و ارائه راهکارها
 ارائه تکنولوژی های نوین در زمینه ازدیاد برداشت 

 توسعه نرم افزارهای باالدست

خدمات قابل ارائه بخش پایین دست

  انجام مطالعات مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی در زمینه  های واحدهای پایین  دستی صنعت نفت، صنعت گاز، صنعت پتروشیمی و دیگر 
صنایع فرآیندی 

  انجام مطالعات مهندسی با هدف افزایش ظرفیت، بهینه  سازی، کاهش هزینه  ها، کاهش مصرف انرژی واحدهای فرایندی در دست بهره  برداری 
  تدوین دانش فنی فناوری های نوین و تحت لیسانس 

  انجام مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی در حوزه صنایع فرایندی 
  نظارت بر فعالیت های مهندسی، مطالعاتی و عملیاتی در حوزه صنایع فرآیندی

  توسعه نرم افزارهای پایین دست
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 خدمات قابل ارائه بخش HSE به تفکیک واحد ایمنی، محیطزیست و بهداشت

برخی از خدمات قابل ارائه واحد ایمنی:
 QRA و HAZOP، HAZID، SIL،PSSR انجام مطالعات مخاطرات و ارزیابی ریسک  

)PSM( مطالعه و اجرای سیستم مدیریت ایمنی فرایند  
  انجام مطالعات ارزیابی پیامد 

  آنالیز اعتمادپذیری در صنایع  هیدروکربنی
  طراحی سیستم های ایمنی

  طراحی سیستم های اعالن خطر و اطفاء حریق
  برنامه ریزی واکنش در شرایط اضطراری

  انجام مطالعات طراحی و بهسازی سیستم های فلر
  مطالعه و طراحی سیستم های پدافند غیرعامل

  برگزاری دوره های تخصصی در زمینه ایمنی

برخی از خدمات قابل ارائه واحد محیط زیست: 

)EMP( طراحی و تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی  
)EIA( انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی  

CDM بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی پروژه های  
  پایش زیست محیطی

  انجام ممیزی و نظارت بر امور زیست محیطی پیمانکاران
  ارائه راهکارهای جلوگیری از افزایش آلودگی ها و پاکسازی منابع آب و خاک از آلودگی نفتی

  تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند و پساب
ISO 14001:1999 ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان ها بر مبناي استاندارد  

ISO 14001 مشاوره و استقرار استاندارد  
  برگزاری دوره های تخصصی محیط زیستی

برخی از خدمات قابل ارائه واحد بهداشت 

JHA و HRA انجام مطالعات ارزیابی ریسک  به روش  
OGP بر اساس شاخص های GAP Assessment انجام مطالعات  

  تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با بهداشت صنعتی 
  پایش عوامل زیان آور محیط کار )فیزیکی، شیمیایی(

  ارزیابی بهداشت حرفه ای صنایع نفت و گاز ساحلی و فراساحلی
  ارزیابی ریسک ارگونومی و شناسایی اختالالت اسکلتی عضالنی در محیط کار

OHSAS 18001  مشاوره در زمینه استقرار و بهبود سیستم  
 HSE طراحی و تدوین نرم افزارهای جامع  

  برگزاری دوره های تخصصی در زمینه  بهداشت
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:)CAPE( امضای تفاهم نامه با گروه مشاوران ِکیپ

   

شرکت سیاالت حفاری پارس

گروه پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(

 ISO 14001:1999ها بر مبناي استاندارد محیطی سازمانارزیابی عملکرد زیست •
 ISO 14001مشاوره و استقرار استاندارد  •
 زیستیهاي تخصصی محیطبرگزاري دوره •

 

 برخی از خدمات قابل ارائه واحد بهداشت  
 JHAو  HRA به روش ارزیابی ریسکم مطالعات انجا •
 OGPبر اساس شاخص هاي  GAP Assessmentانجام مطالعات  •
 تهیه و تدوین دستورالعمل هاي مرتبط با بهداشت صنعتی   •
 پایش عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی) •
 ارزیابی بهداشت حرفه اي صنایع نفت و گاز ساحلی و فراساحلی •
 ریسک ارگونومی و شناسایی اختالالت اسکلتی عضالنی در محیط کارارزیابی  •
 OHSAS 18001 مشاوره در زمینه استقرار و بهبود سیستم •
  HSEافزارهاي جامعطراحی و تدوین نرم •
 هاي تخصصی در زمینه  بهداشتبرگزاري دوره •
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