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معرفی پایگاه:
پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بزرگترين مركز تحقیقاتی كشور ،در آغاز با نام «اداره توسعه تحقیقات شركت ملی نفت ايران» در سال  1338تاسیس شد و هدف
اولیه آن ،تحقیق و پژوهش در زمینه كاربرد مواد نفتی بود .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،نام اين سازمان به «مركز پژوهش و خدمات علمی» تغییر يافت و به
توسعه فعالیتها در راستای اهداف موردنظر پرداخت .در سال  ،1368اين مركز ،طبق موافقتنامه اصولی شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
«پژوهشگاه صنعت نفت» نام گرفت و با هدف انجام تحقیقات بنیادی ،كاربردی و توسعهای ،به فعالیتهای خود ادامه داد .راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت ،ايجاد
ارزش افزوده از راه تولید و تجاریسازی فناوری با رويکرد اصل انجام پژوهش برای توسعه و داخلیسازی فناوریهای جديد است .فعالیتهای پژوهشگاه در سه
مجموعه «پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستی نفت»« ،پرديس پژوهش و توسعه صنايع پايیندستی نفت» و «پرديس پژوهش و توسعه انرژی و محیط
زيست» انجام میشود.
پايگاه نخبگان غیر مقیم پژوهشگاه صنعت نفت در سال  1394با بستن تفاهمنامه فیمابین معاونت محترم علمی و فناوری رياست جمهوری و رياست محترم
پژوهشگاه صنعت نفت فعالیت خود را رسما آغاز نمود .اين پايگاه مفتخر است كه با نخبگان غیر مقیم فعال در حوزههای نفت ،گاز ،انرژی و محیط زيست همکاری
نمايد .دبیرخانه جذب نخبگان غیر مقیم پژوهشگاه صنعت نفت واقع در بولوار غربی استاديوم آزادی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،ساختمان مركزی طبقه  6اتاق 16
میباشد.

رشته و گرایش به تفکيک پردیس و پژوهشکده:
پرديس باالدستی :اكتشاف ،حفاری ،تولید نفت خام ،زمینشناسی نفت ،ژئوفیزيك و ژئوشیمی
پرديس پايیندستی :صنايع پااليش نفت ،صنايع پااليش و تبديل گاز ،صنايع پلیمر ،پتروشیمی ،خوردگی ،نانو و كربن ،كاتالیست ،ارزيابی نفت خام
پرديس انرژی و محیط زيست :حذف آاليندههای هوا و آب و خاك ،ممیزی انرژی ،مديريت كربن و انرژیهای نو
رشته های مهندسی  :شیمی ،مکانیك كنترل و ابزار دقیق ،نفت ،مخرن ،بیوشیمی ،صنايع
رشته های علوم :شیمی ،فیزيك ،رياضی ،زمینشناسی نفت ،میکروبیولوژی و نانو تکنولوژی
تسهيالت قابل ارائه :پسا دكترا ،سخنرانی ،فرصت مطالعاتی ،استاد مدعو ،فعالیت فناورانه و شركتهای دانشبنیان و مشاور تخصصی

