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پيش گفتار

دارايي و قابليت ها

تسهيالت و حمايت ها

داستان موفقيت



سيليكون.دارندرتسريع گوتسهيل گرنقشيفناوريتوسعهونوآوريفرآينددردرواقع،.بازاروپژوهش هانتايجبينهستندپليپارك ها
فناوريوانرژيپارك:شده اندتاسيسمهميپارك هاينيزبين المللينفتصنعتدر.استدنياپارك هايمعروف ترينازيكيولي

تحقيقاتيوعلميشهركتاسيسبا1380دههاوايلازايراندر.ادينبرگنت زيروفناوريمركزوظهرانتكنووليهولدينگادمونتون،
.شده اندزيراه اندادانشگاه هاوپژوهشگاه هاازمتفاوتوجديدرويكرديبافناوريوعلمپارك هايپرديس،فناوريوعلمپاركواصفهان

نفتنعتصحوزهدرپاركيكتاسيسبه منظورمتعددينشست هايگرفته،صورتنيازسنجياساسبر1398سالاوايلازراستاهميندر
ونوآوريپاركراه اندازيوتاسيسبهمنجركهشدبرقرارتخصصيشتاب دهنده هايوفناورودانش بنياننوپا،شركت هايمديرانبا

1399/04/22مورخ929شمارهجلسه يمصوبه يبراساسونفتوزارتازبه نمايندگيايراننفتمّليشركتتوسطنفتصنعتفناوري
.شدعاليآموزشبرنامه ريزيوگسترششوراي

كارنفتوزارتذيلمستقلسازمانيكعنوانبه1400سالازكهغيرانتفاعي-دولتياستنهادينفت،صنعتفناوريونوآوريپارك
فناورياربازبهورودبراينوپاوفناوردانش بنيان،شركت هايتوانمندسازيوهدايتحمايت،پاركاينرسالت.استكردهآغازراخود

مقرراتمطابق.مي باشدنفتصنعتارزشزنجيرهدرارزشخلقبه عالوه ينوآورانهفرصت هايايجادياكشفهمچنينونفتصنعت
ايرانفتنمليشركتمديرعاملبهايشانسويازپاركامورتمشيتوداردعهدهبرراپاركامنايهياترياستنفتوزيرعتف،وزارت
:پاركاين.استشدهمحول
فناوري؛ودانش بنياننوپا،شركت هايشاملفناوريعرضه كنندگانبرايبازارتامين گر✓
تحريم؛شرايطدرتجهيزاتبومي سازيطريقازعملياتيشركت هاينوآورانهوفناورانهمسائلحلپايگاه✓
؛(حقيقيوحقوقي)جوانهايظرفيتطريقازفناوريتوسعههموار سازيبرايتسريع گروگرتسهيلبستري✓
وابسته؛صنايعونفتصنعتحوزهدرتخصصياشتغال زاييودانش بنياناقتصادتوسعهمحركهموتور✓
ونفتوزارتسياستيوفرهنگياجتماعي،نوآوري هايهمچونهانوآوريسايردرنقشايفاگر✓
.بودخواهدفناوريونوآوريزيست بومنقش آفرينانبينسازندهتعامالتتوسعهزمينه ساز✓

معرفي پارك



شناسايي چالش ها و نيازهاي فناورانه

به هم رساني سمت عرضه و تقاضاي فناوري

تسهيل ورود به بازار محصوالت فناورانه

ارزيابي توان فناورانه براي رفع نيازها

04 شبكه سازي اركان زيست بوم كسب و كار

رسالت و ماموريت در حوزه تجاري سازي فناوري

ان،بنيدانشنفتصنعت
وتوسعهنيازمند

ومحصوالتبكارگيري
وكيفيتباداخليخدمات

ترازدررقابتيقيمت
جهانياستانداردهاي

.است
تكميلدرحلقهآخرين
توانمندسازيوحمايت 

دانشوفناورگروه هاي
اقداماتداخلي،بنيان
وتجاري سازياداره

پاركفناوريتوسعه
صنعتفناوريونوآوري

آنطيكهاستنفت
هفناورانتوانترازيابي

ونيازهايباكشورداخل
نفتصنعتچالش هاي

بسته ايومي شودانجام
ويكپارچهاقداماتاز

اثباتبرايهدفنمند
وبوميفناوريعملكرد

خدماتومحصوالتورود
فتنصنعتبدنهبهمذكور

اينارزشزنجيرهدر
.مي پذيردانجامصنعت



گروه حرفه اي

يحوزه صنعت نفت و نوآور

و كارگزاران تبادل فناوري
غاتي  كارشناسان فني و تبلي

اهيفضاي نمايشگ

كانتر20ظرفيت حدود 

و ارائه محصوالت فناورانه
B2Bبرگزاري نشست هاي 

سالن هاي همايش

نفر500ظرفيت حدود 

سالن اصلي و سالن هاي 
دجلسات جنبي استاندار

زيرساخت هاي اجرايي



قابليت هاي محوري

بانك داده هاي بروز

نقشه فرآيندي مدون

تشناخت كامل نيازهاي صنع

يسرمايه اجتماعي سازماني قو

توان و روحيه يادگيرندگي



واقعيچالش هايوفناورانهنيازهايتشريح هايواولويت بندي

اندازه گيريوآزمايشگاهيآزادهايظرفيتقراردادناختياردر

جديدتجهيزاتومحصوالتميدانيارزيابي هايبرايهمكاري

عملياتيفرآيندهايومناطقازبازديدوفناورانهتورميزباني

پاركدرشدهدادهتخصيصمحلدرنمايندهحضور

اركپبامشاركتبرايصنعتيمنتورهايوداورهامعرفيوشناسايي

پاركحمايتتحتشركت هايبرايفناورانههايگرنتتعريف

(گاهآزمايشكارگاه،)اختصاصيزيرساختهايوفضامديريتوايجاد

نفتصنعتنيازرفعبرايكارهاوكسبتوانمندسازيوحمايت

نفتصنعتدرخواستموردتخصصيرويدادهاياجرايوميزباني

نفتصنعتنيازرفعبرايپايلوتيارزيابيوآزمايشگاهيشبكهتشكيل

تنفصنعتبرايفناوريرصدخانهوديجيتالتحولمركزراه اندازي

نفتصنعتمدنظرخصوصيكارهايوكسبزنجيرهازبازديدبرگزاري

پاركدرنفتصنعتمدنظرفناورشركت هاياختصاصيپذيرش

نفتصنعتبراينوآوريوفناوريمديريتمشاوره هايوكارگاه هاارائه

نفتصنعتكاركنانبرايصنعتيمنتورهايوفناورانباشگاهايجاد

زمينه هاي همكاري با اركان صنعت نفت

نقش اركان نقش پارك نفت
صنعت نفت



خدمات و تسهيالت مالي

شركت هاي عضو شركت هاي همكار اشخاص حقيقي

وانبنيدانششركت هايكليه
توسطكهفناورواحدهاي

وندباششدهپذيرشنفتپارك
محسوبپاركاينعضو

وتاعتباراازمي توانندگردند،
نفتپاركماليتسهيالت

توسعه يوپيش بردبراي
انهنوآوروفناورانهفعاليت هاي 

.نماينداستفادهحوزهايندر

يزنوبنياندانششركت هاي
درمستقرفناورواحدهاي
وفناوريوعلميپارك هاي

ركشونوآوريورشدمراكز
نفتصنعتحوزهدركه

بقطمي توانندباشند،فعال
ازموجودتفاهم نامه هاي

نفتپاركماليتسهيالت
.شوندبرخوردار

هياتاعضايدانشجويان،
كهحقيقياشخاصوعلمي

فناوريوعلميپارك هايدر
نوآوريورشدمراكزياو

نفتصنعتحوزهدركشور،
ازمي توانندباشند،فعال

يانفتپاركگرنت هاي
يحمايتمكانيسم هايساير

.نماينداستفادهمصوب



ازقطعيتقاضايوجوددرصورت

فت،نصنعتدرفناوريمتقاضيسوي

ابيدستيبرايتسهيالتارائهامكان

نعتيصنيمهياآزمايشگاهينمونهبه

وجودشرايطواجدمتقاضيانبه

.داشتخواهد

:  تسهيالت/عنوان خدمات
توليد نمونه آزمايشگاهي و نيمه صنعتي 

:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه■

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

(سوديارانهبهتبديلقابل)%4سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال3تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

60%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه■

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

(سوديارانهبهتبديلقابل)%8سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال4تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

تصنعسويازتقاضاوجوددرصورت

سمقياافزايشوتوسعهبراينفت

نعتي،نمونه صبهنيمه صنعتيمحصول

ازمربوطهتسهيالتارائهامكان

.داشتخواهدوجودنفتپاركسمت

:  تسهيالت/عنوان خدمات
(نمونه صنعتي)ساخت داخل 

75%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه■

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي□

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

(بالعوضتسهيالتبهتبديلقابل)%2سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال4تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

ازقطعيتقاضايوجوددرصورت

وطهمربتسهيالتنفت،صنعتسوي

اتتجهيزيامواداولبارتوليدبراي

محصولكهموارديبراي)مربوطه

همشابنمونه يوبودهاستراتژيك

هب(باشدنداشتهكشوردرداخلي

.مي شودارائهداخليتوانمندان

:  تسهيالت/عنوان خدمات
توليد بار اول 

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه■

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

طرحهزينه هاي%70تاسرمايه گذاري

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

وكسبمدلباطرحيارائهدرصورت

اچالش هآتيرفعبرايمطلوبكار

مكانانفت،صنعتفناورانهنيازهايو

توسعه يبرايسرمايه گذارتامين

نفتپاركسويازمربوطهمحصول

.داردوجود

:  تسهيالت/عنوان خدمات
سرمايه گذاري خطرپذير

70%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ■

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

مجوزهايوگواهي هاتمديدواخذ

ارزشزنجيرهدرمحصوالتصادراتي

اركپتوسطحمايتقابلنفت،صنعت

.مي باشدنفت

:  تسهيالت/عنوان خدمات
دريافت يا تمديد استاندارد صادراتي

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ■

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

اخذبرايالزمهمكاريوتسهيالت

كيفيمجوزهايوگواهينامه ها

موردفناورانهخدماتومحصوالت

ستادتائيديهمثال)نفتصنعتنياز

سازماننانو،فناوري هايتوسعه

قابل،(...وزيستمحيطازحفاظت

.بودخواهدارائه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
دريافت تائيديه هاي ملي

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ■

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي□

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

اركاناجازه يوموافقتدرصورت

انيميدتستانجامبراينفتصنعت

درجديدبوميمحصوالت

ارائهامكانصنعتي،فرآيندهاي

جهتمنتخبينبهتسهيالت

ميدانيتستملزوماتآماده سازي

.استارائهقابل

:  تسهيالت/عنوان خدمات
انجام تست ميداني در صنعت نفت 

90%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ■

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

ارتقاءوتوسعهامكانمنظوربه

نيزوفناوريآمادگيسطوح

وساختارارزيابيوتشخصيص

يالتتسهفناورانه،محصوالتعملكرد

آزمونخدماتدريافتبرايالزم

ابلقنفتپاركسويازآزمايشگاهي

.بودخواهدارائه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
خدمات آزمايشگاهي

85%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند■

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

درصبرايوفناوريتوسعهمسيردر

ارزشزنجيرهدرفناورانهتغييرات

جهتالزمتسهيالتنفت،صنعت

اشتراكمجوزاخذودستيابي

بهخارجيمعتبردادهپايگاه هاي

لقابنفتپاركسويازمتقاضيان

.مي باشدارائه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
دسترسي به پايگاه هاي داده خارجي 

75%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند■

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

وافرادتوانمنديارتقاءورشدجهت

درفعاليتبرايفناوريگروه هاي

باطمرتبتسهيالتنفت،صنعتحوزه

نيزوتخصصينرم افزارهايخريد

وجديدفناوري هايازاستفادهحق

هارائقابلنفتپاركسمتازبه روز

.مي باشدمتقاضيانبه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
خريد يا حق امتياز استفاده از  نرم افزار

60%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند■

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

بالعوضتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

مالكيتازحفاظتمنظوربه

هتوسعمسيردرفكري،دارايي هاي

حوزه يدرنوآوري هاوفناوري

ثبتبرايالزمتسهيالتنفت،صنعت

ازكشورخارجوداخلدرمالكيت ها

.مي گرددارائهنفتپاركسوي

:  تسهيالت/عنوان خدمات
حفاظت از مالكيت فكري 

95%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه■

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي□

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

%8سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال3تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

دارايمحصوالتبازارتوسعهجهت

يهمكارنفت،صنعتسويازتقاضا

تسهيالتبهدستيابيبرايالزم

يزنو(آمادهكاالهايبراي)ليزينگ

ازيقطعسفارش هايبراي)استصناع

ينتاممنظوربه،(نفتصنعتسوي

ردمحصولخريدمتقاضيانبهمالي

نفتپاركتوسطنفت،صنعت

.مي شودارائه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
فروش اقساطي

75%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه■

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

%2سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال3تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

يقطعخريدسفارش گذاريدرصورت

سويازفناورانهخدماتومحصوالت

دهكننتوليدچنانچهنفت،صنعت

ايد،نمانسانيمنابعتامينبهاقدام

جديد،كاركناناشتغالازايدر

الاشتغايجادتسهيالتازمي تواند

.كنداستفادهپايدار

:  تسهيالت/عنوان خدمات
ايجاد اشتغال پايدار

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه■

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع□

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

%10تنزيلنرخباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

-

تمحصوالغيرنقديفروشدرصورت

نفت،،صنعتدرفناورانهخدماتو

توسطتجاريفروشاوراقواسناد

اتبودخواهدخريدقابلنفتپارك

مدتكوتاهمالينيازطريقايناز

تامينفناورگروه هايوشركت ها

.شود

:  تسهيالت/عنوان خدمات
(جهت فروش در صنعت نفت)خريد دِين 

30%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع■

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

(سوديارانهبهتبديلقابل)%2سودباتسهيالتارائه

:تسهيالتبازپرداختنحوه

سال4تنفس،دورهوتسهيالتبازپرداختمدتجمع

عهمجموعملكردارتقاءوتوسعهجهت

واستراتژيكحوزه هايدرفناوري ها

همربوطتسهيالتملي،اولويت دار

موردطرح هاياجرايي سازيبراي

يداخلفناورانونفتصنعتتوافق

.شدخواهدارائهنفتپاركطريقاز

:  تسهيالت/عنوان خدمات
طرح هاي پيشران صنعت نفت 

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

نوآوريوفناوريتوسعه□

خدماتومحصوالتمجوزياگواهياخذ□

نفتصنعتحوزهفعالينسازيتوانمند□

نفتصنعتدرخدماتومحصوالتبازارتوسعه□

نفتوزارتمصوبفناورانهنيازهايوچالش هارفع■

:نفتپاركتوسطهزينهتامينسقف

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

نفتپاركتوسطشدهپذيرشفناورواحدهاي■

نفتصنعتباارتباطدرفعالبنياندانششركت■

شوركرشدمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتبامرتبطفناورواحدهاي■

كشوردرشمراكز/پارك هادرمستقرنفت،صنعتحوزهفعالحقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطتسهيالتارائهشيوه

شدخواهدتعيينمربوطه،نيازوچالشماهيتبهبنا

:تسهيالتبازپرداختنحوه

شدخواهدتعيينمربوطه،نيازوچالشماهيتبهبنا

يابالغفناورانهاولويت هايونيازها

وعملكردارتقاءبرايوزارتسوياز

نعتصاينرقابتيقابليت هايايجاد

هارائطريقازبين المللي،سطحدر

نفتپاركتوسطخاصتسهيالت

.شدخواهدهدايتوحمايت

:  تسهيالت/عنوان خدمات
اولويت هاي ابالغي وزارت نفت

100%





خدمات توانمندسازي و شبكه سازي

عرضه كنندگان فناوري متقاضيان فناوري زيست بوم فناوري

افررراد حقيقرري 
ي، منتورهاي صنعت)

نخبگرران علمرري و 
فعرال در( محققين

، حوزه صنعت نفت
تحررت حمايررت 

.قرار مي گيرند

زنيوفناورگروه هايوافراد
يصنعتخصوصيشركت هاي

داخلي،بنياندانشو
عرضه كنندگانمي توانند

ازوشدهمحسوببالقوه
پاركتوانمندسازيخدمات

.نماينداستفادهنفت

واصليشركت هايكليه
نيزونفتوزارتتابعهفرعي

شركت هايوپيمانكاران
ارزشزنجيرهدركهبزرگي

دارند،وجودصنعتاين
يفناورمتقاضيمي توانند

.شوندمحسوب

زيست بوم كسب و كارهااي
ي مرتبط با نيازها و چالش ها

فناورانااه صاانعت نفاات، 
شناسايي شده و از خادمات 

زي توانمندسازي و شبكه ساا
پارك نفت منتفاع خواهناد

.شد



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي■

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

راييپذيتسهيالتوفناوريتبادلكارگزاريخدماتارائهومكانتخصيص

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

متقاضيتوسطرويداداجرايوبرنامه ريزي

مناسببسترهايوجودبهتوجهبا

استاندارد،همايشسالن هاي)

فضايتصويري،-صوتيامكانات

اركپدر(جلساتمكانونمايشگاهي

ازندمي توانفناوريمتقاضياننفت،

برگزاريبرايامكاناتاين

نوآورانهوفناورانهرويدادهاي

.نماينداستفادهخودمدنظر

:  تسهيالت/عنوان خدمات
ميزباني رويدادهاي فناورانه و نوآورانه

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي■

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان■

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

رويدادزاپسپيگيري،هزينه هاكليهتامينرويداد،برگزارياجراييمديريت

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

فناورييمتقاضتوسطتخصصينشست هايدرحضوروفناورانهنيازهايتشريح

چالش هاومسائلرويدادها،ايندر

صنعتبدنهمدنظراولويت هايبا

درفناوريبزرگمتقاضيانيانفت

ومي شودمطرحارزشزنجيرهاين

تشريحفناورانهنيازهايجزئيات

شركت هايآپ ها،استارتومي گردد

بنياندانشمجموعه هايوفناور

اجراييپيشنهادهايآن ها،حلبراي

برايمتعاقبا.نمودخواهندارائه

وريفناتورمنتخب،عرضه كنندگان

زاربرگمربوطهتاسيساتازبازديد

صحه گذاريهمچنينومي شود

امانجفناوريعرضه كنندگانادعاي

.مي پذيرد

:  تسهيالت/عنوان خدمات
رويدادهاي به هم رساني عرضه و تقاضاي فناوري

90%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي■

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان□

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

يعمليات-دانشيتوانمندافرادشبكه سازيبرايفناورانباشگاهايجاد

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

فني-علميمحتواهايايجادبهكمك

هم افزاييايجادوشبكه سازيجهت

-دانشيتوانمندافرادفعاليت هاي

ايتقاضوعرضهسمتدر)عملياتي

وايجادفناورانباشگاه،(فناوري

.شدخواهدراهبري

امكانبرعالوهباشگاهاعضاي

كپارتسهيالتوخدماتازاستفاده

ميعل-فنيمحتوايتوليددرنفت،

.نمودخواهندمشاركتپاركبراي

:  تسهيالت/عنوان خدمات
باشگاه فناورانشبكه سازي و ايجاد 

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي■

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

مجانيصورتبهنفتپاركمحلدراداريفضاياختصاص

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

كاردفتردرمتقاضينماينده(وقتپارهياوقتتمام)منظمحضوربهتعهد

امكانايجادراهكارهايازيكي

ونبددسترسيبرايسيستماتيك

هبفناوريعرضه كنندگانواسطه

ارزشزنجيرهدرمربوطهمتقاضيان

هبكاردفتراختصاصنفت،صنعت

ايشركت ه)فناوريعمدهمتقاضيان

يزنونفتوزارتدروابستهواصلي

ارزشزنجيرهدربزرگپيمانكاران

نمايندهحضورجهت(صنعتاين

قتونيمه/وقتتمامصورتبهايشان

.مي باشدنفتپاركدر

:  تسهيالت/عنوان خدمات
تخصيص دفتر كار به متقاضيان فناوري

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد■

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

(نتاينترتلفن،گاز،برق،آب،)پايهامكاناتوكارگاهيفضايتخصيص

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

خصصيتآزمايشگاهي-كارگاهيامكاناتوزيرساخت هاتجهيزوسرمايه گذاري

وتخصصيكارگاه هايايجادجهت

واختصاصيآزمايشگاه هاي

يارزيابوتوسعهبراياستراتژيك

نيازموردتجهيزاتوموادعملكرد

طتوسمناسبفضاهاينفت،صنعت

دشخواهددادهتخصيصنفتپارك

وزاتتجهيتامينوسرمايه گذاريباتا

دريفناورمتقاضيانتوسطامكانات

زنيوويژهكارگاه هاينفت،صنعت

راه اندازيتخصصيآزمايشگاه هاي

.شود

:  تسهيالت/عنوان خدمات
ايجاد فضا و زيرساخت هاي اختصاصي

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد■

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

فكريمالكيتثبتبراينفتصنعتبدنهبهحقوقي-فنيمشاوره ايخدمات

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

كارگزارانخدماتازاستفادهبا

وكمكنوآوري،وفناوريمديريت

بهحقوقي-فنيمشاوره هاي

نهبددرفناوريمتقاضيشركت هاي

اوريفنعرضهسمتنيزونفتصنعت

قابلنفتپاركسوياز

.مي باشدارائه

:  تسهيالت/عنوان خدمات
مشاوره و كمك براي ثبت مالكيت فكري

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد■

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

پايلوتيتست هايوآزمايشگاهيآناليزبرايخاليظرفيت هايمعرفي

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

تست هاانجامهزينهوتجهيزاتوموادنمونهتامين

ردعملياتيريسك هايكاهشبراي

توليداتومحصوالتازاستفاده

وشناساييبانفتپاركداخلي،

ويونكاليبراسوتستمراكزارزيابي

وعسريخدماتارائهايشان،باتوافق

ردفناوريمتقاضيانبرايراارزان

يادعاسنجنيزونفتصنعتبدنه

محصوالتكيفيتوتوليدتوان

خواهدمهياداخليعرضه كنندگان

.نمود

:  تسهيالت/عنوان خدمات
ايجاد ظرفيت خدمات آزمايشگاهي و پايلوتي

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد■

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان□

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

تيصنعفرآينددرمحصولميدانيتستبرايفناوريمتقاضيازمجوزاخذ

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

تستوآناليزتجهيزاتوموادتامين

اليم-فنيتوافقطريقازنفتپارك

تستانجامامكاننفت،صنعتبدنهبا

باراجديدتجهيزاتومحصوالت

يريسك هامديريتوضوابطرعايت

اوريفنعرضه كنندگانبرايمربوطه،

.نمودخواهدايجاد

:  تسهيالت/عنوان خدمات
دتسهيل گري در ارزيابي ميداني محصوالت جدي

50%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي■

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

فناورانهتوربرگزارياجراييمديريت

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

ي،صنعتشهرك هايباهماهنگيضمن

زنيوكشورفناوريوعلمپارك هاي

،كشورصنعتيبزرگهلدينگ هاي

بازديدبرايالزمبرنامه ريزي

درخصوصصنعتبدنهنمايندگان

خدماتومحصوالتتوليدزنجيره

.ودمي شانجامنفتصنعتنيازمورد

تورمشخص،تقويمطبقسپس

اتوانمندي همعرفيبرايفناورانه

.مي شودبرگزارنفتپاركتوسط

:  تسهيالت/عنوان خدمات
تور فناورانه توان توليدكنندگان داخلي

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي■

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

متقاضيانبهارائهبرايدانشيبسته هايتدوينوتحليلگردآوري،

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

وفناورانهخدماتومحصوالتورود

رسميتبهوصنعتبهنوآورانه

رايببهره بردارانتوسطآنشناختن

وفرهنگ سازينيازمنداستفاده،

ومحصوالتاينمناسبشناساندن

معايبومزاياتبيينوخدمات

.هستآن

الزمفنيمحتوايراستاهميندر

طتوسبوميوجديدمحصوالتبراي

.اشدمي بارائهوتهيهقابلنفتپارك

:  تسهيالت/عنوان خدمات
توليد محتوا براي معرفي و تحليل فناوري ها

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي■

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

نفتصنعتبهديجيتالتحولبرمبتنيخدماتارائهومركزايجاد

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

درخواست هاونيازهااعالم

مركزاستقراروايجاددرمشاركت

اقداميديجيتال،تحولنوآوري

سمتبهحركتبراياستراتژيك

شوركنفتصنعتدرديجيتالتحول

.است

وتحقيقاتيبازوهايمنظوربدين

كلشنفتصنعتبهوابستهاجرايي

رائهابهنفتپاركحمايتباوگرفته

رهزنجيبامنطبقمحصوالتوخدمات

سازيبرطرفجهتنفتارزش

صنعتاينموجودهايچالش

.پرداختخواهند

:  تسهيالت/عنوان خدمات
خدمات مبتني بر تحول ديجيتال صنعت

60%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي■

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

فناوريمتقاضياندرخواستطبقپارك،درفناورشركت هاياختصاصيپذيرش

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

نفتپاركدرشركت هاپذيرشفرآيندوارزيابيدرمشاركت

-نيفپتانسيل هايوقابليتچنانچه

وانبنيدانششركت هايدرعملياتي

اينيازهآتيرفعبرايداخليفناور

بهنابباشد،داشتهوجودنفتصنعت

عتصندرفناوريمتقاضيدرخواست

ايتحمپذيرش،بهنسبتپاركنفت،

مذكورشركت هايتوانمندسازيو

متقاضينيازهايآتيرفعبراي

.نمودخواهداقدام

:  تسهيالت/عنوان خدمات
پذيرش اختصاصي شركت هاي فناور

80%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي■

فردي                            قابليت هايتوسعه□

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص□

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

متقاضيانبرايفناوريرصدگزارش هايتهيه

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

هدففناوريدرخصوصفنياطالعاتدادنقراراختياردر

آورينوفضايدرتغييراتبهتوجهبا

يآگاهلزومونفتصنعتفناوريو

برايمذكورروندهايازمديران

،انتخاب)مختلفتصميم گيري هاي

ارائه،(فناوريكنارگذارييااكتساب

اسكنينگ،)فناوريرصدخدمات

تقاضيانمبه(اسكوتينگومانتيورينگ

رضه عيانفتصنعتبدنهدرمختلف

ذيرامكان پداخلي،فناوريكنندگان

.مي باشد

:  تسهيالت/عنوان خدمات
رصد فناوري هاي موجود، نوظهور و برافكن

90%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه■

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان□

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان□

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

انايشبهآموزشيخدماتارائهوصنعتيداورهايومنتورهادادهبانكايجاد

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

رادافعملياتي-علميتوانمندسازي

اوريفنعرضه كنندگانبهكمكبراي

صنعتدربازارومحصولتوسعهدر

ماتاقداوبرنامه ريزيمستلزمنفت،

.مي باشدمستعدافرادبهآموزشي

ضمننفتپاركراستاايندر

بروزرسانيوافراداينشناسايي

برنامه هايمربوطه،اطالعاتبانك

كهشباينبرايانگيزشيوآموزشي

.دادخواهدانجامافراداز

:  تسهيالت/عنوان خدمات
تقويت و انگيزش داورها و منتورهاي صنعتي

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه■

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان□

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان□

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

لياتيعممناطقوصنعتيفرآيندهايازبازديدبرايمجوزدريافتوهماهنگي

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

برايعملياتيمناطقدرحضور

وچالش هاباآشناييوبازديد

زممستلصنعتي،فناورانهنيازهاي

برنامه ريزيوالزممجوزهاياخذ

.مي باشدمحتوايي

ت،صنعباهماهنگيضمننفتپارك

لتبادوبازديدبرايراالزمشرايط

اربرقرصنعتوافرادبيناطالعات

.نمودخواهد

:  تسهيالت/عنوان خدمات
بازديد از مناطق عملياتي صنعت نفت

100%



:تسهيالت/خدماتارائهازهدف

كاروكسبزيست بومتكميلوشبكه سازي□

فناوريپشتيبانزيرساخت هايتوسعهوايجاد□

فناوريانتشاروفرهنگ سازي□

فناورانهچالش هايرفعبرايتصميم سازي□

فردي                            قابليت هايتوسعه■

:كارانجامدرنفتپاركمشاركتسهم

:تسهيالت/خدماتازاستفادهمشموالن

(تنفصنعتزنجيرهدر)فناورانهخدماتومحصوالتدريافتمتقاضيان■

(ناورفواحدهايوبنياندانششركت هاي)نوآوريوفناوريعرضه كنندگان■

(كارگزارانها،VCآزمايشگاه ها،)هدفكارهايوكسبزيست بوماركان■

(محققينونخبگاننفت،صنعتفناورانصنعتي،منتورهاي)حقيقياشخاص■

:نفتپاركتوسطارائهقابلخدماتريز

تخصصيكارگاه هاياجرايوطراحي

:كارانجامبرايمشموالنمشاركتشيوه

-

وسطتانجامقابلفعاليت هايازيكي

اريبرگزوتوانمندسازينفت،پارك

وآموزشيكارگاه هايودوره ها

حوزهدر)تخصصيمهارتيتوسعه

هتوسعنوآوري،وفناوريمديريت

وكارشناسانبراي(...وكاروكسب

نيزونفتصنعتبدنهمديران

ادافرنيزوفناوريعرضه كنندگان

.دمي باشرايگانصورتبهمتقاضي

:  تسهيالت/عنوان خدمات
كارگاه هاي آموزشي و مهارتي  تخصصي

100%





اقدامات انجام شده

:توسعه زيرساخت ها
بهينه كاوي ✓
تدوين الگوها و دستورالعمل ها ✓
طراحي فرآيندها ✓
ايجاد بانك داده منتورها ✓
ايجاد محتواي فني✓

:شناسايي نياز فناورانه
تحليل مستندات گذشته ✓
برگزاري نشست هاي مديريتي ✓
اجراي رويدادها ✓
توسعه بانك داده نيازها ✓
شناسايي متقاضيان✓

:شناسايي توان عرضه فناوري
بررسي مستندات✓
عرضه نمايشگاهي ✓
Pitchارائه ✓

فراخوان شناسايي ✓
ادعاسنجي✓

:انجام به هم رساني ها
اجراي رويداد✓
B2Bنشست ✓

تورفناورانه✓
اطلس فناوري ✓
رفع نياز✓



فضاي مجازي

https://instagram.com/petropark.ir

اطلس فناوري فراخوان ها فيلم  و عكس 

https://www.petropark.ir

https://www.petropark.ir

https://www.aparat.com

...با ما همگام شويد 







1731الك تهران، خيابان شريعتي، باالتر از پل صدر، بعد از خيابان ميرزاپور، پ

(021)22684289و 22684269و 22684259

(213داخلي )22684259

Petropark.ir

Petropark.ir


