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بسم اهللا الرحمن الرحيم
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پيشگفتار

مقدار  فناوري  و  پژوهشي  مراكز  سرآمدي  و  پيشرفت  مهم  شاخصه هاي  از  يكي 
توليد دانش، انباشت دانش، نشر و به مشاركت گذاشتن آن و كوشش مدام براي 
ارتقاي «بسته هاي دانش هدفمند» تعريف شده است. در شركت ها و موسسات ديگر نيز 
رويكرد دانش محور چنان اهميت يافته كه اجراي «مديريت دانش» در اين سازمان ها بدون توجه 
كافى به شاخصه هاى اشاره شده ميسر به نظر نمى رسد. در كشور ما به علت چيرگى فرهنگ شفاهى، 
فرهنگ سازي براي مستند كردن تجربه ها و دانش ضمنى و نيز به مشاركت گذاشتن و نشر دانش اهميتى 

مضاعف يافته است.
پژوهشگاه صنعت نفت، كه قديمى ترين و در عين حال معتبرترين سازمان  پژوهش و فناوري در صنعت نفت ايران و 
منطقه به حساب مي آيد، به موضوع انتشار كتاب هاى علمى و پژوهشى و ديگر مستندات علمي موردنياز صنعت نفت به 
صورت كتاب، مجله، مقاالت علمي و گزارش هاي ويژه به موجب بند 3 از ماده 2 اساسنامه خود توجه كرده است. اين موسسه 
علمى و تحقيقاتى به رغم تخصصي بودن و خاص بودن موضوعات پژوهشى، نشر دانش در سطوح سه گانه "مديران صنعت 
نفت"، "دانشگاهيان" و "عامه مردم" را به عنوان مخاطبان كتب و نشريات و جامعه هاي هدف وجهه همت خود قرار داده است. 

توجه و تاكيد ويژه به "نشر دانش" و رسميت بخشيدن به انتشار آثار مكتوب در اساسنامه پژوهشگاه حاكي از آرمان بلند موسسان 
و راهبران اين مجموعه بزرگ علمي و تحقيقاتي كشور است؛ از اين رو هم زمان با صد ساله شدن صنعت نفت ايران و مقارن با 
"پنجاهمين سالگرد تاسيس پژوهشگاه صنعت نفت"، "مركز نشر پژوهشگاه" در بهار سال 1387 متولد شد. در همين راستا، تقويت 
تركيب "شوراي نشر" و تدوين دستورالعمل جديد تاليف، ترجمه و چاپ مقاالت و كتب پژوهشگاه در دستور كار قرار گرفت تا 

به مباركى اين مناسبت تاريخى، شرايطي تازه و شوق انگيز پديدار شوند.
در تكميل اقدامات انجام يافته، هيئت امناي پژوهشگاه، به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري، در دهمين جلسه خود در تاريخ 
89/6/29 "دستورالعمل تاليف، ترجمه و چاپ مقاالت و كتب پژوهشگاه" را كه پيش تر كليات آن در هيئت مديره شركت ملي 
نفت ايران تصويب شده بود، پس از اعمال اصالحاتى متناسب با شرايط پژوهشگاه صنعت نفت، تصويب كرد با اين اميد كه يكي 

از مهم ترين اهداف "مديريت دانش" كه همانا نشر دانش در حوزه توليدات علمى و پژوهشى است تسهيل شود.
انتشار تعداد 15 عنوان كتاب در سال 1388 و تعداد 24 عنوان در سال 1389 و نيز انتشار منظم فصلنامه علميـ  پژوهشي "پژوهش 
نفت" و انتشار فصلنامه انگليسي زبان Journal of Petroleum Science and Technology طليعه راهي است كه آغاز شده است.
معرفي انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت و آشنايي با كتاب هاى منتشره، به شكلى كه اكنون در دسترس شما پژوهشگران و 
عالقمندان به موضوعات علمى و پژوهشى صنعت نفت  قرار دارد، راه آشنايى دوسويه ما و شما را مى گشايد، باشد تا در پرتو اين 

آشنايي و همكارى، انتشارات پژوهشگاه سهمي بيش تر در اعتالي دانش و ارتقاي فناوري كشور ايفا كند.

مدير مسئول انتشارات
پژوهشگاه صنعت نفت
بهار 1390
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فهرست انتشارات پژوهشگاه

الف: كتاب ها:
پرويز سليماني، سيدناصر سيدمتين، عبدالحسين تقوي مقدمطيف سنجي جرمي
محمود تركي، محمدحسن ذوقياصول روان كاري

محمود تركيراهنماي عملي روان كاري ماشين آالت
ابوالفضل برخورداريون، فريبرز كمالي تبريزيروغن موتور (جلد اول): اطالعات و مفاهيم كلي

علي  مبيني  دهكرديره نگاشت فناوري
عليرضاعبدالملكي، زهرا صادقيانمكانيزم هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

حميدرضا نظيف، اكبر زمانيانديناميك سياالت محاسباتي
محمدرضا كمالي، مسعود شايستهمباني ژئوشيمي در اكتشاف نفت

رضا خياط مقدمفرآيندهاي پيشرفته پااليش نفت (ويرايش چهارم)
سيدمحمد صحفيپژوهش در صنعت نفت

جابر نشاطي، محمود علي اف  خضراييتكنيك هاي نوين الكتروشيمي در خوردگي و كاربرد آنها در نانوفناوري
پرويز سليماني، طاهره پورصابري، فرزانه غني زادهگوگرد در نفت خام و محصوالت آن

بهناز بخشنده، امجد عسكريبيوتكنولوژي نفت
محمدرضاجعفري نصريكپارچه كردن انرژي در فرآيندهاي شيميايي

غالمرضا اصيليمديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور 
سيد صالح هندي، تورج بهروزتكنولوژي مخازن هوشمند

مجتبي توالييپتروگرافي آلي و كاربرد آن در شناسايي سنگ منشا نفت و گاز 
محمد ايازي، شهرام اميرياصول طراحي، ساخت و راه اندازي واحدهاي نيمه صنعتي در مهندسي شيمي

سعيد نوري خراساني، محمدمهدي طالكشقالب گيري تزريقي ترموپالستيك هاي مهندسي (جلد اول)
محمد كسايي نجفيسيستم نفتي از سنگ منشا تا تله هيدروكربني

حسين حسين پور صيامي، علي اكبر رحيمي بهارمباني ارزيابي فشار سازند
سعيد عباسي، حسن فراهانيتشكيل رسوب و آسيب ديدگي سازند در فرآيند تزريق آب به مخازن نفتي

گروه ايدپردازان جوانترسيم نقشه راه تكنولوژي
محمدرضا كمالي، فاطمه علي مددي و امين فخريكاربرد روش هاي هوشمند در مهندسي نفت و علوم زمين

مركز نشر پژوهشگاه صنعت نفتراهبري پژوهش
وحيد حدادي اصل، وحيد كريم خانيمقدمه اي بر كاربرد نانوفناوري در پليمرها

كليات توربين هاي گاز؛ بررسي پديده سرج و شكست قطعات در توربين هاي 
گازي و كمپرسورهاي گريز از مركز (سوالر مارس)

فريدون خسرويان

غالمرضا اصيليكاركردهاي نوين مديريت سرمايه انساني در عصر دانش
محمدرضا جعفري نصررسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي

محمدرضا جعفري نصرفناوري هاي نوين در بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي
عباس قبادي، جمشيد مقدسي و ...مرجع كامل مهندسي مخازن نفت و گاز (جلد اول)
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ب: مجموعه مقاالت:
پژوهشنامه نفت (راهنماي مجموعه مقاالت تخصصي)

بخش باالدستي:
علوم زمين-1: زمين شناسي و ژئوفيزيك   

علوم زمين-2: ژئوشيمي آلي و سيستم هاي نفتي
مهندسي نفت-1: مهندسي مخازن

مهندسي نفت-2: ازدياد برداشت، توليد و بهره برداري
مهندسي نفت-3: تكنولوژي حفاري

مهندسي نفت-4: پتروفيزيك،  مهندسي شيمي و مدل سازي

بخش پايين دستي:
پااليش (فرآيند و فرآورده)

گاز (پااليش، تبديالت، فرآورده  و انتقال)
محيط زيست (آالينده ها، سوخت، آب و فاضالب)

تجزيه و ارزيابي مواد (اندازه گيري عناصر، روش هاي فيزيكي، شيميايي و دستگاهي)
نرم افزارهاي پژوهشي (مدل سازي و شبيه سازي)

پليمر (خواص، كاربرد و سنتز)
مهندسي و اقتصاد فرآيند (طراحي، ساخت و راه اندازي)

حفاظت صنعتي (خوردگي، پوشش و ميكروبيولوژي)
كاتاليست (خواص، ساخت، اندازه گيري و عملكرد)

فرموالسيون و سنتز (روانكارها و سموم) (جلدهاي اول و دوم)

فهرست انتشارات پژوهشگاه
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طي سال هاي متمادي زمين شناسان نفت و موسسه هاي پژوهشي و علمي(خصوصي و دولتي) براي دستيابي به يك 
روش قابل اعتماد و منطقي براي تشخيص دادن و توصيف كردن توان هيدروكربن زايي و ريسك هاي موجود در 
تله ها، ميدان هاي اكتشافي و حوضچه هاي رسوبي بسيار تالش كرده اند. كتاب «سيستم نفتي از سنگ منشا تا 
تله هيدروكربني» سرانجام اين مشكل را حل كرده و به صورت مجموعه اي از مقاله هاي نگاشته شده 

متخصصان معروف اكتشاف در جهان، شامل مطالعه هاي حالت و قياسي، ارايه شده است. 
روش ارايه شده در اين كتاب، علي رغم اين كه به مثابه « داروي شفابخش هر دردي» نيست، مي تواند 
در ارزيابي و بازگو كردن توان هيدروكربن زايي و ريسك هاي اكتشافي مناطق مطالعه شده به نحوي موثر 
به زمين شناسان كمك كند و با استفاده از اين روش مي توان داده ها و زمينه هاي منطقي الزم را براي پايه گذاري 

بحث هاي سازنده زمين شناسان آگاه از يك منطقه خاص فراهم كرد.

سيستم نفتي از سنگ منشا تا تله هيدروكربني
The Petroleum System From Sourse to Trap

محمد كسايي نجفي
1389
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مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور
Human Resource Management

in the Project-Oriented Organization

ترجمه: غالمرضا اصيلي
1389

مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور موضوعي نسبتاً ناشناخته است. براي مديران در 
سازمان هاي پروژه محور به كارگيري فرآيندها و كاركردهاي متفاوت مديريت منابع انساني، از جمله 
روابط كاركنان، بسيار مهم است. كتاب حاضر كه حاصل مطالعات پژوهشي و موردكاوي هاي 
عميق در چندين شركت معتبر است به عنوان يك منبع محدود اما نو و منحصربه فرد مي تواند 
چراغي راهنما براي مديران منابع انساني، مديران سازمان هاي پژوهشي و مراكز علمي و دانشي، 
براي تغيير رويكرد از يك جانبه نگري به داشتن ديدي چندجانبه نگر در مسائل مديريت منابع انساني 
باشد. يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي توانند براي راهبرد مديريت منابع انساني در سازمان هاي 
دانشي و سازمان هاي مبتني بر كار پروژه و نيز مطالعات مديريت منابع انساني در سازمان هاي مشابه 

كشور مفيد باشند.
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مرجع كامل مهندسي مخازن نفت و گاز
(جلد اول)

Reservoir Engineering
Hand Book

ترجمه: عباس قبادي، جمشيد مقدسي و ...
1389

با توجه به توسعه علوم مهندسي نفت در كشور و رويكردهاي نوين علمي و فني مديران اين صنعت، لزوم تهيه 
و تدوين كتب فني و تخصصي در اين حوزه بيش از پيش رخ مي نمايد و حركت در اين طريق قطعاً براي نيل به 
اهداف جنبش نرم افزاري و بومي سازي علوم و فناوري هاي مهندسي نفت مفيد خواهد بود. كتاب «مرجع كامل 
مهندسي مخازن نفت و گاز، جلد اول» برگرفته از كتاب Reservoir Engineering Hand Book  نوشته طارق 
احمد، يكي از كتب مرجع بين المللي در زمينه مهندسي نفت است كه بسياري از مباحث فني مهندسي نفت از جمله 
خواص سياالت مخزن، خواص سنگ مخزن، مهندسي مخزن، مهندسي بهره برداري، مهندسي حفاري، چاه پيماني 
و چاه آزمايي را دربرمي گيرد. با مطالعه اين كتاب مي توان به دركي جامع از علوم مهندسي نفت دست يافت.

مطالعه اين كتاب به كليه كارشناسان، متخصصان، دانشجويان و همچنين عالقمندان به علوم مهندسي نفت 
توصيه مي شود.
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كاركردهاي نوين مديريت سرمايه انساني در عصر دانش
(رويكردي جديد در سازمان هاي نوآور)

Modern Practices for Managing People
in the Knowledge Economy

غالمرضا اصيلي 
1390

سازمان هاي نوآور با يك تغيير مستمر مواجه هستند و براي ادامه بقا در چنين محيطي ناچاراند قابليت هاي 
مديريتي و نيروي انساني خود را توسعه دهند كه مهم ترين آنها مديريت موثر سرمايه انساني است. تغييرات 
روزافزون در مباني مزيت رقابتي بيانگر اين اند كه قسمت اعظم دانسته هاي ما از مديريت منابع انساني 
قديمي شده و يا حداقل در سازمان هاي جديد به  تنهايي كارساز نيست. در اين كتاب سعي شده است با 
يك رويكرد جديد و متفاوت به موضوع مديريت منابع انساني پرداخته شود و، با مطالعه وسيع و گسترده 
ادبيات سازمان هاي دانشي و مديريت راهبردي منابع انساني، نيازهاي رفتاري و كاركردهاي نوين مديريت 

در سازمان هاي دانشي در فضاي رقابتي امروزي ارايه شوند. 
مطالب اين كتاب، حاصل تجربيات و مطالعات طوالني و مستمر در حوزه سرمايه انساني و مشتمل بر 
دوازده فصل است كه با نگرشي يكپارچه اغلب كاركردهاي نوين و راهبردي مديريت سرمايه انساني را به 

صورت كاربردي براي مديران و كارشناسان حرفه اي در سازمان هاي دانشي و نو آور ارايه مي كند.
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تشكيل رسوب و آسيب ديدگي سازند در فرآيند تزريق آب به مخازن نفتي
Scale Deposition & Formation Damage during Water Injection 

Process in Oil Reservoirs

سعيد عباسي، حسن فراهاني
1389

تشكيل رسوب يكي از مهم ترين و جدي ترين مشكالتي است كه سيستم هاي تزريق آب با آن مواجه اند. 
اين رسوبات گاهي با محدود كردن يا انسداد ماتريس يا شكاف هاي سازند توليدكننده نفت و فواصل 
لوله  ته چاهي،  پمپ هاي  در  رسوبات  اين  همچنين  مي شوند.  گاز  و  نفت  توليد  مانع  مشبك كاري شده 
استخراجي، لوله جداري، تانك ها و ديگر تجهيزات توليدي مي توانند ته نشين شوند. تشكيل رسوب مي تواند 
در پايين دست هر نقطه اي در سيستم توليدي كه فوق اشباع شده باشد رخ دهد. فوق اشباع شدگي يا در اثر 
تغيير دما و فشار آب به تنهايي و يا با اختالط دو آب ناسازگار مي تواند به وجود آيد. از جمله رايج ترين 
رسوبات ميادين نفتي مي توان به كربنات كلسيم، سولفات كلسيم، سولفات استرانسيم و سولفات باريم اشاره 
كرد. در اين كتاب تشكيل رسوب و آسيب ديدگي سازند، منبع رسوبات ميادين نفتي، مشكالت ناشي از 
رسوب گذاري در ميادين نفتي، حالليت رسوبات، انواع رسوبات در ميادين نفتي، مواد شيميايي استفاده شده 

براي كنترل رسوبات و مدل هاي پيش بيني تشكيل رسوبات بررسي شده اند.
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پژوهش در صنعت نفت
Research in Petroleum Industry

New Approach to: R&D in Petroleum Industry

سيدمحمد صحفي
1388

بايد پذيرفت كه كليد توسعه فناوري و خوداتكايي صنعت نفت در توليد دانش، ساخت تجهيزات 
و مواد و انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي است. همچنين رهايي از اقتصاد متكي به فروش 
نفت خام در گرو جدي گرفتن تحقيقات صنعتي و ساماندهي سرمايه ها در اين مسير و حمايت از 
نوآوري هاست. با چنين رويكردي است كه با پشتوانه نيروي انساني مومن و متخصص و تجربه هاي 
يك قرن حيات صنعت نفت و پنجاه سال فعاليت پژوهشي مي توان  اهداف سند چشم انداز را محقق 

و رتبه هاي ممتاز جهاني را در زمينه فناوري نفت، گاز و پتروشيمي از آن خود ساخت.



21

تكنيك هاي نوين الكتروشيمي در خوردگي و كاربرد آنها در نانوفناوري
New Electrochemical Techniques in Corrosion  and

 Their Application in Nanotechnology

جابر نشاطي، محمود علي اف  خضرايي
1388

در اين كتاب مباحث زير مطرح مي شوند:
• طيف نگاري نويز الكتروشيميايي

• ميكروسكوپ تونلي روبشي الكتروشيميايي
• طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي
• ميكروسكوپ الكتروشيميايي روبشي

• ميكروسكوپ نيروي اتمي الكتروشيميايي
• ميكرو و نانو اكتروشيمي خوردگي
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گوگرد در نفت خام و محصوالت آن
Sulphur in Crude Oil and it’s Products

Specifications  and Analytical Methods

پرويز سليماني، طاهره پورصابري، فرزانه غني زاده
1388

با توجه به پيشرفت علوم و تكنولوژي و تخصص شدن شاخه هاي آن و نقش و كاربرد وسيعي كه 
عنصر گوگرد در زيست جامعه بشري دارد، كتاب «گوگرد در نفت خام و محصوالت آن؛ مشخصات 
و روش هاي آناليز» براي مخاطبان فارسي زبان تدوين شده است. اين كتاب مشتمل بر هفت فصل 
است كه به ترتيب به مشخصات گوگرد، گوگرد در نفت خام، روش هاي استاندارد اندازه گيري 
گوگرد و برخي تركيبات آن در نفت و فرآورده هاي نفتي، روش هاي جداسازي هتروسيكل هاي 
گوگرددار چندحلقه اي آروماتيك در سوخت هاي فسيلي، روش هاي آناليز دستگاهي، تركيبات 

گوگردي و فناوري هاي گوگردزدايي مي پردازد. 
مطالعه اين كتاب براي آشنا شدن هرچه بيش تر كارشناسان و متخصصان، به ويژه در صنايع پااليش 

نفت، گاز و پتروشيمي، توصيه مي شود.



23

بيوتكنولوژي نفت
Petroleum Biotechnology

بهناز بخشنده، امجد عسكري
1388

كتاب حاضر نخستين جلد از يك مجموعه سه جلدي با عنوان كلي «بيوتكنولوژي نفت» است كه بناست 
در آنها زمينه هاي گوناگون كاربرد فناوري زيستي در صنعت نفت و صنايع مربوطه بررسي شوند.
در جلد اول، پس از معرفي برخي مفاهيم كلي در زمينه نفت و بيوتكنولوژي آن، فرآيندهاي ميكروبي 
و آنزيمي بررسي شده اند؛ فرآيندهايي كه براي نفت و تركيبات مختلف مشتق از آن با هدف توليد 
دسته كلي فرآيندهاي با هدف ارتقاي كيفيت  ارزش افزوده انجام مي شوند و مي توان آنها را به دو
نفت (گوگردزدايي و كاهش ويسكوزيته نفت) و فرآيندهاي مربوط به توليد محصوالت خاص 

(توليد پروتئين تك ياخته يا مواد فعال سطحي) تقسيم بندي كرد.
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يكپارچه كردن انرژي در فرآيندهاي شيميايي
Energy Integration in Chemical Processes

محمدرضا  جعفري نصر
1388

از سه دهه قبل، حوالي سال 1970، با رو به كاهش گذاشتن منابع انرژي و به تبع آن افزايش قيمت 
اين منابع براي مصرف كننده ها، موضوع بحران انرژي يكي از مقوله هاي اساسي روز دنيا بوده و 

پيوسته بررسي شده است. 
بحثي كاربردي كه در زمينه بازيافت انرژي در دهه 70 مطرح شد، در نهايت در قالب يكپارچه كردن 
فرآيندها جامعيت يافت. در واقع مي توان گفت كه هدف از فشرده كردن دستگاه ها و يكپارچه كردن 
فرآيندها بهره گيري از بيش ترين توانمندي هاي موجود در آنهاست تا كم ترين وابستگي را به تامين 

نيازهاي خود از خارج داشته باشند.
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منشا نفت و گاز پتروگرافي آلي و كاربرد آن در شناسايي سنگ 
Organic  Petrography

And  its  Application In Oil and Gas

مجتبي تواليي
1389

اين كتاب به اختصار به چگونگي تشكيل مواد آلي موجود در رسوبات از جمله زغال سنگ و 
كروژن(ماده آلي جامد داخل رسوبات) پرداخته و چگونگي شناسايي آنها به وسيله ميكروسكوپ 

را توضيح داده است. 
تصاوير ميكروسكوپي ماسرال هاي تشكيل دهنده انواع زغال سنگ و سنگ هاي منشأ نفت و گاز براي 
آشنايي بيش تر خواننده در كتاب گنجانده شده اند. به روش هاي تعيين مرحله پختگي و محدوده 

پنجره نفت زايي و گاززايي با استفاده از انعكاس ويترينيت اشاره شده است.
همچنين روش هاي آزمايشگاهي از جمله تخليص كروژن، تهيه قرص مقطع ضخيم و اندازه گيري 

انعكاس ويترينيت مختصراً توضيح داده شده اند.
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روش هاي پرتو ايكس در شناسايي مواد
X-Ray Methods for Characterization of Materials

گروه پرتو ايكس و ميكروسكوپ الكتروني
1389

كار در آزمايشگاه هاي پرتو ايكس و ميكروسكوپ الكتروني و برخورد با كارآموزاني كه از صنعت 
يا دانشگاه براي فراگيري مباني مقدماتي روش هاي پرتو ايكس به اين آزمايشگاه ها مراجعه مي كردند 
ما را بر آن داشت كتابي آموزشي و در عين حال ساده را كه در آن روش هاي پرتو ايكس مطرح شده 
باشند تهيه و ترجمه كنيم و در اختيار متخصصان و كارآموزان قرار دهيم. كتاب حاضر به زباني ساده 

نوشته شده و بدون استفاده از رياضيات پيچيده توليد و كاربردهاي پرتو ايكس را تشريح مي كند. 
هر فصل شامل تمرينات و خودآزمايي هايي براي درك بيش تر اين مباني است و اميد است كه توجه 

دانشجويان و عالقه مندان را جلب كند.
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ترسيم نقشه راه تكنولوژي
Technology Roadmapping

گروه ايده پردازان جوان
1389

كتاب حاضر مجموعه اي از معتبرترين مقاالت منتشرشده در زمينه «ترسيم نقشه راه تكنولوژي» است 
كه به بررسي اين فرآيند از ابعاد گوناگون و در شرايط مختلف مي پردازد.

نقشه راه نموداري بر محور زمان و با رويكرد اليه اي است. هر يك از اين اليه ها نشان دهنده يكي 
از مراتب با سطوح برنامه ريزي سازمان است كه در ترسيم نقشه راه به آن پرداخته مي شود. نقشه 
راه ابزاري گرافيكي براي نمايش آينده مطلوب سازمان و راه هاي وصول به آن و كمك به انتخاب 
بهترين مسير و نيز نمايش شكاف هاي سازماني و موانعي است كه در هنگام نمايش شكاف هاي 

سازماني و هنگام اجرا پيش مي آيند. 
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اصول طراحي، ساخت و راه اندازي واحدهاي نيمه صنعتي در مهندسي شيمي
Principles Of Design, Construction, Installation & Commissioning

Of Pilot Plants in Chemical Engineering

محمد ايازي، شهرام اميري
1389

واحدهاي نيمه صنعتي در اندازه هاي مختلف و با نام ها و تعابير گوناگون همواره به عنوان ابزاري كليدي 
و كارآمد در مسير پر پيچ و خم  دست يابي به دانش فني و همچنين تجاري سازي يك محصول صنعتي 
شناخته شده اند. ساليان متمادي است كه اين واحدها در كمك به حل مسائل پيچيده اي همچون افزايش 
مقياس واحدها، بهينه سازي پارامترهاي عملياتي، ارزيابي مواد و مصالح به كار رفته، تكميل اطالعات 
طراحي، مطالعه كنترل پذيري فرآيند، بررسي دقيق تر نيازهاي تعميراتي، رفع تنگناها، آموزش كاركنان و... 

نقش مهمي را ايفا مي كنند. 
اين واحدها حلقه واسط بين فعاليت هاي پژوهشي در مقياس آزمايشگاهي و توليد صنعتي هستند و هنر 
مهندسي شيمي در طراحي اين واحدها به صورت رسمي و كالسيك در برنامه درسي دانشگاه هاي كشور 
گنجانده نشده و كم تر موسسه آموزش عالي در فراگيرسازي اين مهم در بين دانشجويان مهندسي شيمي 
همت گماشته و تدوين كتاب حاضر از جمله معدود تالش هاي به عمل آمده در اين عرصه محسوب مي شود.
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قالب گيري تزريقي ترموپالستيك هاي مهندسي
Injection Moulding of Engineering Thermoplastics

Vol.1

سعيد نوري خراساني، محمدمهدي طالكش
1389

ترموپالستيك هاي مهندسي پليمرهايي هستند كه در مصارف مهندسي به علت سبكي، سفتي، 
استحكام باال، مقاومت در برابر خزش و سايش كم استفاده مي شوند. در حال حاضر بعضي از اين 
ترموپالستيك هاي مهندسي در داخل توليد و بقيه از خارج از كشور وارد مي شوند و اكثراً با اسامي 

تجاري خود در صنايع شناخته شده اند. 
در اين كتاب ضمن معرفي بعضي از اسامي تجاري اين ترموپالستيك ها، شرايط قالب گيري تزريقي 
دقيق هر كدام ارايه شده اند. اين كتاب براي مهندسان پليمر شاغل در صنايع قالب گيري تزريقي و 

همچنين دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مفيد است.
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تكنولوژي مخازن هوشمند
Intelligent Reservoir Technology

سيد صالح هندي، تورج بهروز
1389

تكنولوژي مخازن هوشمند از تكنولوژي هايي نوظهور است كه اخيراً در صنايع باالدستي مهندسي نفت 
عرضه شده است. اين تكنولوژي با چنان سرعتي وارد صنعت نفت شده است كه بعضي شركت هاي 
بزرگ نفتي دنيا از آن به عنوان نسل آينده ميادين نفتي (Next Generation Oil Fields) و بعضي ديگر به 
عنوان ميادين آينده (Field of the Future) ياد كرده اند كه هدف اين تكنولوژي به طور كلي بهبود فرآيند 
مديريت مخزن (Reservoir Management Improvement) است. اين تكنولوژي مي تواند به كاهش 
هزينه هاي سرمايه،  عملياتي،  بهبود عوامل زيست محيطي، شتاب بخشيدن به توليد و افزايش بازيافت نهايي 

از مخازن كمك شاياني كند.
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كاربرد روش هاي هوشمند در مهندسي نفت و علوم زمين
Application of Intelligent Methods in Petroleum Engineering

 and Geosciences

محمدرضا كمالي، فاطمه علي مددي، امين فخري
1389

ارزيابي توان توليد يك مخزن مستلزم شناخت دقيق و درست ويژگي هاي آن است. به عالوه آگاهي از 
خواص فيزيكي سنگ و سيال مخزن و ارتباط دوسويه سيستم هاي هيدروكربني و سازند براي درك و 
ارزيابي عملكرد يك مخزن بسيار ضروري است. پيچيدگي هاي ذاتي مخازن هيدروكربني يك چالش 
عمده مهندسان نفت براي تعيين ويژگي هاي يك محيط متخلخل و همچنين خصوصيات سياالت موجود 
در اين محيط محسوب مي شود. به عالوه نبود و يا كمبود داده هاي قابل اطمينان و بعضاً نداشتن درك 
كافي از فيزيك زمين، به ويژه در مناطق مرزي و دور از دسترس، مي تواند به شناخت و درك ضعيف 
عملكرد مخزن منجر شود. در سال هاي اخير رشد روزافزون علوم كامپيوتر، به ويژه روش هاي هوشمند 
در صنعت نفت، بسياري  را بر آن داشت مشكالت و موانع موجود و غير قابل حل را با اين روش ها 
برطرف سازند؛ به همين سبب در اين كتاب نيز سعي شده است، ضمن معرفي و شرح اوليه انواع مختلف 
روش هاي هوشمند، خوانندگان با كاربرد و همچنين نحوه عملكرد اين روش ها در مسائل مهندسي نفت 

و زمين شناسي آشنا شوند. 
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مقدمه اي بر كاربرد نانوفناوري در پليمرها
An Introduction to Application of Nanotechnology in Polymers

وحيد حدادي اصل، وحيد كريم خاني
1389

امروزه بايد به اين نكته اذعان كرد كه دانش پليمري يكي از شاخه هاي علمي است كه نسبت به 
رشته هاي علمي ديگر پيشرفتي قابل مالحظه داشته است. رشد سريع اين علم به دليل كاربردهاي 
فراوان مواد پليمري در بسياري از ابعاد زندگاني بشر بوده است. شايد بتوان دنياي آينده را همچون 
مجسمه اي تجسم كرد كه داراي مغزي از دانش كامپيوتري و بدني از مواد پليمري است. سبكي، 
ارزاني، مقاومت شيميايي باال و خواص فيزيكي– مكانيكي مناسب باعث شده است كه پليمرها 
جايگزيني بسيار مناسب براي فلزات و غيرفلزات باشند. در اين ميان با توجه به كاربرد و مصرف 
رو به رشد علم نانوفناوري، روش هايي مختلف براي سنتز نانوذرات پليمري در اندازه ها و وزن هاي 
مولكولي متفاوت و نيز نانوكامپوزيت ها ابداع شده اند. با توجه به موضوعات ذكرشده مي توان 
دريافت كه علم نانوفناوري در دنياي مواد پليمري پيچيدگي و وسعت بسيار زيادي دارد و كتاب 

حاضر نيز سرآغازي بر دستيابي به دانش مذكور است.
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رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي
Heat Exchanger Fouling

محمدرضا  جعفري نصر
1389

علي رغم دستيابي مهندسان به توانمندي هايي چشمگير در طراحي هاي نوين ساخت مبدل هاي 
حرارتي، مشكل رسوب گذاري در آنها هنوز يكي از پرهزينه ترين معضالت محسوب مي شود و تنها 

در امريكا اين مشكل هزينه اي نزديك به پنج ميليارد دالر در بر داشته است.
در اين كتاب مولف، ضمن آشنا كردن مهندسان و دانشجويان با مباني علمي موضوع شامل بررسي 
انواع رسوب، مدل سازي و پيش بيني تشكيل آن، در نهايت روش هاي كاهش و كنترل رسوب را 

بررسي و ارايه كرده است.
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ديناميك سياالت محاسباتي
Applied Computational Fluid Dynamic & Heat Transfer

حميدرضا نظيف، اكبر زمانيان
1387

ديناميك سياالت محاسباتي (CFD) به عنوان درسي دانشگاهي و يا مرتبط با فعاليت هاي مراكز 
تحقيقاتي بسيار توسعه يافته است. چون روش هاي اجزاي محدود به خوبي براي حل مسائل مكانيك 
جامدات تثبيت شده اند، نرم افزارهاي جريان سيال مانند نرم افزارهاي سازه گسترش نيافته اند در 
حاللي كه مهندسان، دانشجويان و كاربران CFD بايد با آن به خوبي آشنا شوند و اين كتاب تالشي 

براي رفع اين نياز است.
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مباني ارزيابي فشار سازند
Principles of Formation Pressure Evaluation

حسين حسين پور صيامي، علي اكبر رحيمي بهار
1389

در صنعت نفت داده هاي فشار در تعيين خط مشي اكتشاف، برنامه ريزي حفاري و توسعه مخازن در 
مناطقي كه به لحاظ فشارهاي غيرعادي زمين ريسك باال دارند اهميتي فراوان دارند. اين اطالعات 
مي توانند براي زمين شناسان در ارزيابي صحيح روند شكستگي ها، گسل ها و ديناميك مهاجرت 
هيدروكربن و براي مهندسان نفت در برنامه ريزي  چاه، طراحي لوله گذاري و گل حفاري بسيار مفيد 
باشند. اثر اين برنامه ريزي ها نيز خود در هزينه هاي حفاري،  ايمني چاه و مسائل زيست محيطي 
اهميت دارد. تعيين مناسب فشار سازند براي طراحي، كنترل و ايمني چاه ها،  حذف مشكالت 

عمليات حفاري و كاهش ريسك فني و اقتصادي برنامه توسعه مخزن ضروري است.
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فرآيندهاي پيشرفته پااليش نفت
(ويرايش چهارم)

Modern Petroleum Refining Processes

رضا خياط مقدم
1388

اين كتاب از جمله كامل ترين و پربارترين كتاب هايي است كه در زمينه پااليش نفت نگاشته شده 
است و خواننده مي تواند كليه ابعاد هر عنوان را، چه از نظر شيميايي و چه فرآيندي، بررسي كند. 
همچنين در هر بخش مسائلي كامل به همراه روش حل يا پاسخ نهايي ارايه شده اند كه مي توانند يك 
مرجع درسي بسيار مناسب براي دانشجويان رشته هاي مهندسي شيمي، مهندسي نفت و يا رشته هاي 

وابسته باشند.
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ره نگاشت فناوري
(الگوي يكپارچه سازي كسب وكار و بازار)

Technology Road Mapping

علي  مبيني  دهكردي
1386

كتاب حاضر مي كوشد نقشه اي را براي پيشرفت فناوري آينده در ايران ارايه كند و در اين راه صنايع 
عظيم نفت و گاز را هدف اصلي پژوهش خود قرار داده است.

از آن جا  كه انتخاب راه درست براي رسيدن به اهداف راهبردي پژوهش در صنعت نفت اهميتي 
بسزا دارد، مطالعه مناسب ترين متدولوژي كه در واقع يك راهكار استراتژيك يا ره نگاشت فناوري 
باشد از اولويت هاي فعاليت هاي پژوهشي صنعت نفت است. اين كتاب كوششي است براي پاسخ 
به نياز استراتژيك و راهبردي توسعه فناوري صنعت نفت و گاز براي دستيابي به اهداف بلند و 

آرماني آن.
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روغن موتور 
جلد اول: اطالعات و مفاهيم كلي

ابوالفضل برخورداريون، فريبرز كمالي تبريزي
1384

يكي از مهم ترين ملزومات موتورهاي احتراق داخلي روغن موتور است. در طي قرن گذشته، همگام 
با تحوالت صنعت خودرو، روغن موتورهاي مصرفي نيز دستخوش تغييرات و تحوالتي شگرف 
شده اند و تنوع آنها به حدي افزايش يافته كه انتخاب نوع مناسبشان مستلزم داشتن آگاهي و تخصص 

خاص است.
در اين كتاب كوشش شده خواننده با مفاهيم كلي در زمينه شناخت روغن موتور آشنا شود.
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مباني ژئوشيمي در اكتشاف نفت
Principles of Geochemistry in Petroleum Exploration

محمدرضا كمالي، مسعود شايسته
1387

در اين كتاب ضمن بررسي اصول و مباني ژئوشيمي نفت به بررسي و استفاده از علم ژئوشيمي 
در اكتشاف نفت پرداخته مي شود. موضوعات مقدماتي كه در اين كتاب به آنها پرداخته مي شود 
 گزيده اي از اطالعات ژئوشيمي شامل اطالعات، گزارش ها و مقاالتي هستند كه در درك مفاهيم 
و تفاسير ژئوشيمي براي موسسات اكتشافي كاربرد فراوان دارند. همچنين موضوعاتي ويژه مانند 

ژئوشيمي مخازن مانند تخريب زيستي نفت در مخزن نيز بررسي شده اند.
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راهبري پژوهش
معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت

1389

«... در راستاي تحقق اهداف مندرج در "نظام جامع راهبري پژوهش، فناوري و نوآوري صنعت 
نفت" و به منظور ايجاد شفافيت در امور اجرايي پروژه هاي پژوهشي وزارت نفت اين آيين نامه 
تدوين و ابالغ مي شود. بر اين اساس، اين آيين نامه فرآيند "تعريف، تصويب، اجرا و نظارت بر 
پروژه هاي پژوهش و فناوري وزارت نفت" را مشخص نموده و نقش حوزه هاي مختلف در اين 

عرصه را تعيين مي كند. ...»
وزير نفت
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كليات توربين هاي گاز؛ بررسي پديده سرج و شكست قطعات در توربين هاي 
گازي و كمپرسورهاي گريز از مركز (سوالر مارس)

The General Guide of Gas Torbines
Surge Phenomenon & Gas Turbine & Centrifugal Compressors Parts Failure 

(Solar Mars)

فريدون خسرويان
1389

امروزه توربين هاي گازي در صنايع نفت و گاز و ديگر صنايع نقشي ويژه ايفا و در بيشتر تأسيسات 
صنعتي، ضمن تأمين برق مصرفي، نيروي محركه مستقيم بسياري از پمپ ها و كمپرسورها را براي 
جمع آوري گاز، تقويت فشار گاز، گازراني، تزريق گاز و ... فراهم مي كنند از اين رو تداوم فعاليت 
آن ها بسيار مهم و لذا بررسي نقاط آسيب پذير عملياتي شامل مبحث سوخت، روغن مخصوص 
روغن كاري و شرايط كاري مخاطره آميز از جمله سرج يا موج زدن اجتناب ناپذير است. وقوع پديده 
نامطلوب سرج مي تواند صدماتي بسيار جدي به كليه توربين ها به ويژه توربوكمپرسورها وارد كند؛ 
بنابراين شناخت مشخصات سوخت و روغن و راه هاي دوري جستن از پديده سرج در زمان 

راه اندازي و عمليات و نيز ديگر عوامل شكست توربين بسيار مهم و حياتي است.
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اصول روان كاري
Lubrication Fundamentals

محمود تركي، محمدحسن ذوقي

روغن اساسي ترين نقش را در كاركرد و طول عمر هر نوع ماشيني دارد. ماشين آالت مختلف به 
روان كننده هاي متفاوت و روش هاي گوناگون روان كاري نياز دارند و افرادي كه از اين ماشين آالت 
استفاده مي كنند و همچنين مهندسان طراح بايد شناخت كافي از روغن هاي مختلف و مسائل 

روان كاري داشته  باشند.
اين اثر كتابي مهم براي تدريس در رشته هاي مهندسي مكانيك و صنايع در دوره هاي ليسانس و 
فوق ليسانس و نيز يك مرجع مهندسي عملي براي افرادي است كه با عمليات و تعمير و نگهداري 

ماشين آالت سرو كار دارند.
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راهنماي عملي روان كاري ماشين آالت
 The Practical Hand book of Machinery Lubrication

محمود تركي
1384

اهميت روان كننده ها و روان كاري در ماشين آالت بر كسي پوشيده نيست و به قول جرج ويلز، يكي 
از محققان برجسته علم روان كاري، ”جهان روي اليه اي از روان كننده حركت مي كند.“

با توجه به تنوع فراوان ماشين آالت صنعتي و شرايط كاركرد خاص آنها، براي استفاده هر چه بهتر 
از اين ماشين آالت بايد از روان كننده هاي مناسب با شرايط آنها استفاده كرد و گرنه طول عمرشان 
به شدت كاهش خواهد يافت و خسارات مالي فراوان نيز به بار خواهند آمد. اين كتاب مي تواند 
اطالعاتي بسيار مفيد را در اختيار مهندسان و افرادي قرار دهد كه با تعمير و نگهداري و يا توليد و 

مصرف روان كننده ها سروكار دارند.
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طيف سنجي جرمي
پرويز سليماني، سيدناصر سيدمتين، عبدالحسين تقوي مقدم

1372

با توجه به پيشرفت علم شيمي و تخصصي شدن شاخه هاي آن، به ويژه تجزيه هاي دستگاهي 
و كاربردهايي وسيع كه امروزه در تجزيه كيفي و كمي تركيبات شيميايي دارند و نيز تحوالت و 
توسعه روزافزون تكنيك هاي جديد در علم شيمي دستگاهي، موضوع طيف سنجي جرمي، كه يكي 
از قسمت هاي اساسي تجزيه دستگاهي است، براي نگارش كتاب انتخاب شده است. اين علم در 
زمينه  هايي مختلف مانند تعيين جرم مولكولي تركيبات، تعيين ايزوتوپ هاي عناصر، شناسايي تركيبات 
آلي، تجزيه هاي كمي و كيفي، تعيين سن اليه هاي زمين، تحقيقات فضايي و علوم جوي، جرم شناسي 

و ... كاربرد فراوان دارد.
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مكانيزم هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
عليرضاعبدالملكي، زهرا صادقيان

1386

در اين كتاب درباره مكانيزم ها و روش هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع بحث مي شود. 
امروزه براي تداوم در توليد صنعتي بايد عملكرد دستگاه ها را كه سبب تخريب و يا از كار افتادن 
تجهيزات و دستگاه هاي صنعتي مي شوند شناسايي كرد و ضمن مطالعه دقيق آنها برنامه ريزي كاملي 

را براي جلوگيري از بروز اين عوامل تخريب اجرا كرد. 
هدف اصلي اين كتاب آشنا كردن كارشناسان و تكنسين هاي صنايع مختلف به خصوص پااليش 
نفت، گاز و پتروشيمي با مكانيزم هايي است كه سبب تخريب، انهدام و يا از كار افتادن تجهيزات 

واحدهاي صنعتي مي شوند.
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فناوري هاي نوين در بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي
(براى كاربرى در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى) 

Heat Exchanger Enhancement

محمدرضا جعفري نصر
1390

خوشبختانه در سال هاى اخير دانش فنى الزم براى طراحى و ساخت مبدل هاى حرارتى، به ويژه 
از نوع  پوسته و لوله اى، در كشور به خوبى توسعه يافته است ولى متاسفانه شناخت كافى از 
فناورى هايى نوين در اين زمينه كه در حال حاضر شركت هاى طراحى مهندسى پيشتاز دنيا در صنايع 
مختلف به ويژه نفت، گاز و پتروشيمى به كار مي گيرند وجود ندارد. كتاب حاضر، كه حاصل سال ها 
پژوهش و تدريس مولف براى مهندسان و دانشجويان رشته هاى مهندسى شيمى و مكانيك است، با 

هدف آشنا كردن آنان با مبانى علمى روش هاى نوين افزايش انتقال حرارت نگاشته شده است.
در اين كتاب تالش شده صرفا روش هاى كامال كاربردى كه طراحى، ساخت و اجراى آنها در داخل 

كشور ممكن است معرفى و بررسى شوند.  
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"مركز نشر پژوهشگاه صنعت نفت"،  هم زمان با پنجاهمين سالگرد تاسيس پژوهشگاه، 
 براي انتشار گوشه اي از پژوهش هاي انجام شده در صنعت نفت كه در قالب مقاالتي 
علميـ  پژوهشي در مجله «پژوهش نفت» و ديگر نشريات تخصصي اين حوزه منتشر 
شده اند و بخشي از كوشش هاي علمي و پژوهشي اين پژوهشگاه را تشكيل مي دهند،  

تصميم به جمع آوري و تنظيم مقاالت و بازانتشار آنها به صورت كتاب گرفت.
اين ايده ابتدا به  عنوان يكي از برنامه هاي ستاد برگزاري «پنجاهمين سالگرد تأسيس پژوهشگاه» كه 
صاحب اين قلم در سال 1387 تقديم هيئت  رييسه كرد به تصويب رسيد؛ سپس با افت و خيزي مجدداً 
در دستور كار شوراي نشر قرار گرفت و اين شورا در سي  و چهارمين جلسه خود در تاريخ 88/6/31 چاپ اين 

مجموعه را تصويب كرد.
اين مجموعه در قالب شانزده جلد كتاب مشتمل بر 674 مقاله در دو بخش حوزه باالدستي صنعت نفت(شش جلد) و حوزه 
پايين دستي صنعت نفت(ده جلد) گردآوري،  تنظيم و چاپ شد و هم اكنون در دسترس عالقه مندان به پيگيري روند تحقيق و 

پژوهش در صنعت نفت است.
از آن  جا كه جستجوي مقاالت با اين حجم و در اين گستره وسيع موضوعي ممكن است دشوار باشد، مركز نشر پژوهشگاه بر آن 

شد با چاپ كتابي راهنما پژوهشگران را در اين زمينه ياري دهد.
اين راهنما حول چهار محور تنظيم شده است:

1- فهرست الفبايي اسامي نويسندگان: در اين نمايه اسامي نويسندگان مقاالت(چه فردي و چه گروهي) به  ترتيب حروف الفبا 
تنظيم و عناوين مقاالت منتشره آنها، با ارجاع به شماره كتاب و صفحه، ذيل نام آنها درج شده است.

2- فهرست الفبايي مقاالت: در اين فهرست عناوين مقاالت به ترتيب حروف الفبا و با درج نشاني مقاله تنظيم شده اند. براي ساده تر 
كردن جستجو، مقاالت در اين بخش در دو بخش باالدستي و پايين دستي دسته بندي شده اند.

3- فهرست موضوعي مقاالت: در اين بخش نيز كه به دو دسته مقاالت حوزه باالدستي و حوزه پايين دستي صنعت نفت تقسيم 
شده است، فهرست مقاالت هر كتاب به ترتيب زمان انتشار و با درج نام پديدآورندگان آن تنظيم شده است.

4- فهرست موضوعي كاربردي: در اين محور كليدواژه هايي از مقاالت، با توجه به اهميت موضوع، انتخاب و الفبايي شده اند و 
فهرستي از عناوين مقاالت ذيل اين كليدواژه ها تهيه شده است و خواننده، با جستجوي موضوعي زمينه هاي تحقيق و پژوهش در 
صنعت نفت، مي تواند مقاالت درج شده در كتاب هاي اين مجموعه شانزده جلدي را مالحظه كند و موضوع موردنظر خود را بيابد.

در تنظيم اين كتاب راهنما سعي شده شيوه هاي تسهيل كننده جستجوي مقاالت ارايه شوند و تا حد امكان نياز مخاطبان، اعم از 
دانشجويان، پژوهشگران و كارشناسان رشته هاي تخصصي و متنوع نفت، را پوشش دهند و نيز سعي شده است، به روال معهود اين 
گونه راهنماها، در همه  جا از اصل خالصه نويسي پيروي و از نشانه هايي اختصاري براي ارجاعات استفاده شود. از آن  جايي كه هر 
يك از شانزده جلد كتاب منتشرشده با شماره اي در روي جلد و عطف كتاب(16-1) مشخص شده اند،  در درج نشاني مقاالت از 
اين شماره ها و به دنبال آنها شماره صفحه كتاب ها استفاده شده است كه خواننده محترم در استفاده از كتاب بايد به آنها توجه كند.
اميد است هدف پژوهشگاه صنعت نفت در انتشار اين مجموعه كه همانا نشر و به مشاركت گذاشتن دانش و نيز تسهيل دسترسي 
به منابع علميـ  پژوهشي براي عالقه مندان است حاصل شده و بخشي از تاريخچه ارزشمند صنعت نفت به  صورت مستندسازي 
كوشش هاي علميـ  تحقيقاتي(مقارن با يكصدسالگي اين صنعت و پنجاه سالگي تاسيس پژوهشگاه) در اختيار مخاطبان فرهيخته 

قرار گرفته باشد.
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پژوهشنامه نفت
(راهنماي مجموعه مقاالت تخصصي)

Directory Of Petroleum 
Research Publications

1389

1. گاز
2. پااليش

3.  محيط زيست
4. تجزيه و ارزيابي مواد

5. نرم افزارهاي شبيه سازي در صنايع نفت
6. پليمر

7. مهندسي و اقتصاد فرآيند
. حفاظت صنعتي  8 

9. كاتاليست
10. فرموالسيون و سنتز

11. زمين شناسي و ژئوفيزيك
12. ژئوشيمي آلي و سيستم هاي نفتي

13. مهندسي مخازن
14. ازدياد برداشت، توليد و بهره برداري

15. تكنولوژي حفاري
16. پتروفيزيك،  مهندسي شيمي و مدلسازي
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بخش باالدستي

علوم زمين-1
زمين شناسي و ژئوفيزيك

1389
Petroleum Geosciences-1

Geology & Geophysics

علوم زمين- 2
ژئوشيمي آلي و سيستم هاي نفتي

1389
Petroleum Geosciences-2

Organic Geochemistry &
Petroleum Systems
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مهندسي نفت–2
 ازدياد برداشت، توليد و بهره برداري

1389
Petroleum Engineering -2

Production And EOR

مهندسي نفت–1
مهندسي مخازن 

1389
Petroleum Engineering -1

Reservoir Engineering

مهندسي نفت–3
تكنولوژي حفاري

1389
Petroleum Engineering-3

Drilling Technology

مهندسي نفت–4
پتروفيزيك، مهندسي شيمي و مدلسازي

1389
Petroleum Engineering -4

Petrophysics, Chemical Engineering 
& Modeling 
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بخش پايين دستى

گاز
(پااليش، تبديالت، فرآورده  و انتقال)

1388
Gas

Refining, Conversion, Products 
&Transportation

پااليش
(فرايند و فرآورده)

1388
Refining

Process & Products
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تجزيه و ارزيابي مواد
(اندازه گيري عناصر، روشهاي فيزيكي، شيميايي و دستگاهي)

1388
Analysis and Evaluation

Physical, Chemical &
Instrumental Analyses

محيط زيست
(آالينده ها، سوخت، آب و فاضالب)

1388
Environment

Pollutants, Fuel,
Water & Wastewater

افزارهاي شبيه سازي  نرم 
در صنايع نفت 

1388
Simulation Software
In Petroleum Industry

پليمر
(خواص، كاربرد و سنتز)

1388
Polymer

Synthesis. Application&Properties
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حفاظت صنعتي
(خوردگي، پوشش و ميكروبيولوژي)

1388
Industrial Protection 

Corrosion,Coating & Microbiology

مهندسي و اقتصاد فرايند
(طراحي، ساخت و راه اندازي)

1388
Engineering and Process 

Feasibility
Design,Construction & Operation

فرموالسيون و سنتز
(روانكارها و سموم) (جلد اول و جلد دوم)

1388
Formulation and Synthesis 

Lubricants & Pesticiedes

كاتاليست
(خواص، ساخت، اندازه گيري و عملكرد)

1388
Catalysis

Properties, Preparation,
Evaluation & Performance
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نحوه خريد كتاب هاي پژوهشگاه صنعت نفت
متقاضيان محترم مي توانند براي تهيه كتب به آدرس تهران، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، مركز نشر پژوهشگاه 
صنعت نفت مراجعه و مستقيماً خريد نمايند و يا با واريز قيمت پشت جلد كتب به شماره حساب 2174569001001 
بانك ملي ايران، شعبه كارخانه ارج، كد 172 به نام پژوهشگاه صنعت نفت و ارسال درخواست همراه با فيش پرداختي 

به آدرس فوق و يا نمابر شماره 44739686، كتب درخواستي خود را از طريق پست دريافت كنند.
به خريداران عمده و دانشگاه ها تخفيف داده مي شود.

 
خريد از طريق اينترنت

شماره حساب پژوهشگاه در شبكه بانكي ايران(شبا):
IR 56017000002174569001001 

وب سايت:
www.bekhan.com

    www.adinebook.com          

خريد از طريق نمايندگي هاي توزيع كتب پژوهشگاه
انتشارات دستان

آدرس: ميدان انقالب، خيابان منيري جاويد، خيابان وحيد نظري، پالك 146 
تلفن: 66954800 ، تلفكس: 66954799

انتشارات دانش نگار
آدرس: خيابان انقالب، خيابان ارديبهشت، نبش خيابان وحيد نظري، پالك 142

تلفن : 66400220 - 66400144 - 66404636

ارتباط با مركز نشر

www.ripi.ir

www.Nashr@ripi.ir

آدرس: ضلع غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت
تلفن:  48252048 -  نمابر: 44739686     
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قيمت (ريال)عنوان كتابرديف
----طيف سنجي جرمي1
----راهنماي عملي روان كاري ماشين آالت (چاپ دوم)2

روغن موتور (جلد اول)3
40000اطالعات و مفاهيم كلي

----ره  نگاشت فنآوري4

مكانيزم هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در5
60000صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

60000ديناميك سياالت محاسباتي6
45000مباني ژئوشيمي در اكتشاف نفت7
27000پژوهش در صنعت نفت (چاپ اول) 8

تكنيكهاي نوين الكتروشيمي درخوردگي و9
40000كاربرد آنها در نانو فناوري

40000گوگرد در نفت خام ومحصوالت آن10
40000بيوتكنولوژي نفت11
80000يكپارچه كردن انرژي در فرآيند هاي شيميايي12

مجموعه مقاالت پااليش13
80000(فرايند و فرآورده)

مجموعه مقاالت گاز14
85000(پااليش، تبديالت، فرآورده  و انتقال)

مجموعه مقاالت محيط زيست15
85000(آالينده ها، سوخت، آب و فاضالب)

فهرست و قيمت پشت جلد كتاب ها
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مجموعه مقاالت تجزيه و ارزيابي مواد 16
110000(اندازه گيري عناصر، روشهاي فيزيكي، شيميايي و دستگاهي)

مجموعه مقاالت نرم افزارهاي پژوهشي 17
60000(مدلسازي و شبيه سازي)

مجموعه مقاالت پليمر 18
95000(خواص، كاربرد و سنتز)

مجموعه مقاالت مهندسي و اقتصاد فرايند19
135000(طراحي، ساخت و راه اندازي)

مجموعه مقاالت حفاظت صنعتي20
100000(خوردگي، پوشش و ميكروبيولوژي)

مجموعه مقاالت كاتاليست 21
65000(خواص، ساخت، اندازه گيري و عملكرد)

مجموعه مقاالت فرموالسيون و سنتز22
180000 (روانكارها و سموم) (جلد اولـ  جلد دوم)

ديناميك سياالت محاسباتي23
60000(روش حجم محدود در شبكه بي سازمان و با سازمان به همراه مسائل و جواب كامل) 

35000پژوهش در صنعت نفت (چاپ دوم) 24
70000فرايندهاي پيشرفته پااليش نفت (ويرايش چهارم)25
50000مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه  محور (چاپ اول)26
70000روش هاي پرتوايكس در شناسايي مواد27
50000تكنولوژي مخازن هوشمند28
35000پتروگرافي آلي و كاربرد آن در شناسايي سنگ منشا نفت و گاز29
90000مجموعه مقاالت: علوم زمين-1: زمين شناسي و ژئوفيزيك30
120000مجموعه مقاالت: علوم زمين-2: ژئوشيمي آلي و سيستم هاي نفتي31

قيمت (ريال)عنوان كتابرديف
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75مجموعه مقاالت: مهندسي نفت–1: مهندسي مخازن32 000
88000مجموعه مقاالت: مهندسي نفت–2: ازدياد برداشت، توليد و بهره برداري33
48000مجموعه مقاالت: مهندسي نفت–3: تكنولوژي حفاري34
110000مجموعه مقاالت: مهندسي نفت–4: پتروفيزيك،  مهندسي شيمي و مدلسازي35
60000اصول طراحي، ساخت و راه اندازي واحدهاي نيمه صنعتي در مهندسي شيمي36
50000قالبگيري تزريقي ترموپالستيك هاي مهندسي37
270000سيستم هاي نفتي از سنگ منشا تا تله هيدروكربني38
850000تشكيل رسوب و آسيب ديدگي سازند در فرايند تزريق آب به مخازن نفتي39

پژوهشنامه نفت40
100000(راهنماي مجموعه مقاالت تخصصي)

50000ترسيم نقشه راه تكنولوژي41
----راهبري پژوهش (چاپ اول)42
32000كاربرد روش هاي هوشمند در مهندسي نفت و علوم زمين43
70000مقدمه اي بر كاربرد نانوفناوري در پليمرها44
76000مباني ارزيابي فشار سازند45
25000كليات توربين هاي گازي46
98000رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي47
200000مرجع كامل مهندسي مخازن نفت (جلداول)48
----راهبري پژوهش (چاپ دوم )49
50000مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه  محور (چاپ دوم)50

كاركردهاي نوين مديريت سرمايه انساني در عصر دانش 51
80000(رويكردي جديد در سازمان هاي نوآور) 

قيمت (ريال)عنوان كتابرديف
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