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 تخصصي / فني نشريات ميكروفيلم آرشيو  

 نفت سايت در رساني اطالع مرکز اطالعاتي هاي پايگاه در جستجو  

 شورک مقررات و قوانين مجموع  

 نظير  المللي بين استانداردهاي کامل متن به دسترسي(AGA, API, API MPMS, ASTM, BSI, DIN, ISO) 

 ايران نفت صنعت استانداردهاي اطالعات بانك به دسترسي (IPS) 

 آموزشي متنوع هاي فيلمبه  مالتی مدیا دسترسي(VCD) 

  فارسي مقاالت متن تمام اطالعاتيهای  پايگاهدسترسی به )Magiran, Noormags, Civilica( 

 بريتانيا ملي کتابخانه مقاالت بانك به دسترسي  

 التين مقاالت پايگاه در بعد به ٢٠٠٢ سال مديريتي و تخصصي – فني منتخب مقاالت املک متن به دسترسي  

 مرکز سايت وب در موجود ...و انرژي مديريتي، تكنولوژيك، منابع از اي ذخيره با الكترونيك منابع به دسترسي  

 فارسي مقاالت پايگاه در تخصصي / علمي منتخب مقاالت املک متن به دسترسي  

 التين و فارسي گزارشات پايگاه در تخصصي / علمي گزارشات املک متن به دسترسي 

  

 ايران نفت ملي شرکت رساني و مدیریت اطالعات علمی اطالع مرکز

 محققين، اختيار در را زير تسهيالت نشريات، و کتب مراجع، از استفاده امكان بر عالوه

 :دهد مي قرار پتروشيمي و گاز، پاالیش و پخش نفت، صنايع کارکنان کليه و پژوهشگران



  :اشاره

هىل دسترس ع و تسهي  ران به منظور تسري    نفت اي  ى شرآت مل  ى و آتابخانه مرآز   ىمرآز اطالع رسان    ب

تن از مستقي ىر دسترس  نظي ى، امكانات از صنعت نفت   مورد ني  ى و فن  ىاطالعات علم  ام م االت تم ه مق م ب

يق جستجو در پايطري االت الت اه مق ابع الكترونيگ ايىكن و جستجو در من ود در وب س ز  موج ت مرآ

اي        بر اي . ن فراهم نموده است    متخصصي ى را برا  ىاطالع رسان  اربران عضو وب س ت مرآزن اساس آ

ابع موجود نترنت از مجموعهق اتصال به شبكه اي طري ازى و مكانىت زمانبدون محدودي   توانند ىم من

االت فن    در زمي  شري     ىنه مق ا     ىك ات الكتروني ، آتب و ن ن آور ى در حوزه ه ي   ى ف از، پتروش ت، گ ، ىم نف

ال    ري، مدي ىانرژ صاد و م ردار  ىت، اقت ره ب د  نمايى به د از طري  ىد م جدي ان متقاضي . ن دي  توانن ت ريق م

  .ند فوق استفاده نمايىگاه ها و رمز عبور جهت استفاده از پايىافت نام آاربرربط، نسبت به دريذي

وان      استفاده از پايى راهنماىكخه الكترونينس به ذآر استالزم   ا، تحت عن اه ه تفاده"گ دستورالعمل اس

عه سياز ط الترح توس ديىستم م يا در پاي م االت الت اه مق شارات"در بخش " نگ اي"انت ز  وب س ت مرآ

  : باشدى مىر قابل دسترس زيى به نشانىاطالع رسان
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  ت مرآز اطالع رساني اعضاء وب سايپراآندگي
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/ عليرضا غفاري؛ مسعود درخشان، عاطفه ابعاد اقتصادي و حقوقي ساخت داخل تجھيزات صنايع باال دستي نفت و گاز کشور  ١

، (دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته اقتصاد نفت و گاز) دکترا - تکليف؛ عباس کاظمي نجف آبادي، علي فريد زاده، شاپور قاسمي.
 ١٣٩٧.  

    
/ Technology transfer/ انتقال فناوري Construction/ صنايع نفت و گاز/ ساخت Upstream operationsصنايع باالدستي 
  Oil contractsقراردادھاي نفتي 

   
 ٩٧٠٠۵۶  

  چکيده 
ھاي اين صنعت است که کماکان وابستگي  ترين بخش بخش تأمين تجھيزات مورد استفاده در باالدستي صنعت نفت کشور، يکي از مھم

موارد متعددي براي تشريح اھميت ساخت داخلي تجھيزات نفتي در ايران وجود دارد که تقويت امنيت ملي،  .ي به خارج داردقابل توجھ
زاي اقتصاد ملي و توسعه بازارھاي صادراتي از آن جمله ھستند. ضمن اينکه توسعه صنعت ساخت  انتقال و توسعه فناوري، رشد درون
باشد. وابستگي بخش تأمين تجھيزات مورد استفاده در  ھاي کلي کشور نيز ھمراستا مي سياست تجھيزات نفتي در بخش باالدستي با

ھا و انعقاد  شود از بدو اعطاي امتيازنامه باالدستي صنعت نفت کشور در حالي است که با بررسي منابع حقوق نفت کشور مالحظه مي
نمندسازي نيروي کار داخلي و تأمين حداکثري تجھيزات صنعت نفت کارگيري و توا ھاي خارجي، لزوم به قراردادھاي نفتي با شرکت

ھاي مرتبط در کشور، مورد توجه مقامات نفت و تأکيد قانونگذار بوده است، ليکن به داليلي که در اين رساله بحث شده  توسط بخش
بعاد اقتصادي و حقوقي ساخت داخل است، توفيق چنداني حاصل نگرديد. در اين رساله پس از مطالعه منابع حقوق نفت در کشور، ا

تجھيزات صنايع باالدستي نفت و گاز کشور با ھدف تشريح رويکرد اقتصادي در توسعه اين صنايع، تبيين الزامات حقوقي و قانوني 
روي صنعت ساخت تجھيزات مورد بررسي  ھاي اساسي پيش توسعه صنعت ساخت داخل تجھيزات و استخراج نقاط ضعف و چالش

ھا، تحليل محتواي کيفي و روش مبتني بر  ھاي متنوعي شامل پويايي سيستم، تحليل تم ت. مطالعات انجام شده بر پايه روشقرار گرف
ھاي محقق، پس از آشنايي با بازيگران مطرح  اند. براي پاسخ به پرسش اي بوده نظريه برخواسته از دادھا در کنار روش تحليل مقايسه

اسان خبره مديريت پشتيباني و ساخت شرکت ملي نفت ايران مخاطب قرار گرفتند. نتايج مطالعات در اين صنعت، گروھي از کارشن
باشند. در فصل چھارم و با لحاظ فروض استاندارد اقتصادي، مشخص گرديد که در  انجام شده در فصول چھارم و پنجم قابل بيان مي

باشد. در ساير  واحد تجاري مشترک، بھترين روش انتقال فناوري ميتجھيزاتي که از بازار پايه در کشور برخوردارند، روش ايجاد 
ھاي تملک سھام و آموزش و تحصيل نياز است. در بحث تأمين مالي صنايع مذکور مشخص گرديد  موارد براي انتقال فناوري به روش

ت داخل مورد بررسي قرار گرفت و باشد. شش بازار ھدف براي تجھيزات ساخ که تأمين منابع مالي مستلزم توجه به بازار ھدف مي
براي ھرکدام از اين بازارھا، روش مناسب تأمين مالي بيان شد. در ادامه فصل چھارم، شش شاخص اقتصادي و حقوقي براي ارزيابي 

ندارد. براي شوند و لذا قابليت اصالح وجود  قراردادھاي جديد نفتي احصاء گرديد که برخي از آنھا در الگوي اين قراردادھا تأمين نمي
سه شاخص باقيمانده نيز که قابليت اصالح قرارداد نسبت به معيارھاي آنھا وجود دارد، پيشنھادھايي ارائه شد. در انتھاي فصل چھارم، 

ترين تجھيزات مورد استفاده در صنايع باالدستي (دکل  با يک روش پويايي سيستم، انتخاب بين ساخت، خريد يا اجاره يکي از مھم
ھا برتري دارد، ليکن  ماه) اجاره دکل بر ساير روش ۴٨ مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که در کوتاه مدت (کمتر از حفاري) 

پس از آن، ساخت دکل در مقايسه با خريد يا اجاره آن ارجح است. در فصل پنجم، منابع حقوق نفت مورد ارزيابي و کفايت سنجي قرار 
چارچوب قراردادھاي قابل استفاده در باالدستي صنايع نفت و گاز کشور و ھم در قوانين ناظر، گرفت. نتايج نشان داد که ھم در 
ھاي اين صنايع و تأمين معيارھاي توسعه صنايع مذکور در نظر گرفته نشده و لذا منابع حقوق نفت  مالحظات مناسبي براي رفع چالش

  نتايج اعالم و ارائه گرديدند.نياز به اصالحات بسيار اساسي دارند. اين اصالحات در بخش 
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 -/ نگارش محمدعلي ھراتي؛ استاد راھنما دکتر مھدي بيد آبادي؛ مشاور صنعتي ھدايت هللا کالنتري.احتراق تصادفي ابر ذرات  ٢

، ي)(دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مھندسي مکانيک، گروه تبديل انرژي، رشته مھندسي مکانيک، گرايش تبديل انرژ دکتري
 ١٣٩٧.  

    
  احتراق/ ذره/ مدل سازي/ شعله

    
 ٩٧٠٠٠۵  

  چکيده 
در اين پايان نامه به مدل سازي احتراق تصادفي و نحوه انتشار شعله ميان ابر ذرات ارگانيک و غير ارگانيک پرداخته شده است و 

قرار گرفته است. به اين ترتيب که براي نخستين ابعاد مختلف احتراق تصادفي ذرات با ارائه دو مدل تحليلي رياضي جديد مورد مطالعه 
بار ايده مدل کردن احتراق تصادفي در ابر ذرات ارگانيک با شرايطي که دماي ذرات در طول ناحيه پيشگرم متغير و تصادفي است 

ر است و حل مورد مطالعه قرار گرفته است. ھمچنين در مدل احتراق تصادفي ذرات غير ارگانيک، فرض شده که قطر ذرات متغي
معادالت حاکم در دو ناحيه پيش گرم و احتراق انجام شده است. بمنظور تشريح فرايند مدلسازي معادالت حاکم در ھر ناحيه نوشته شده 
و در نھايت معادالت جبري براي پيش بيني سرعت سوزش و دماي شعله بدست آمده است. اين نوشتار در دو بخش به انجام رسيده 

فصل ھاي سوم و چھارم) به مدل سازي و تحليل احتراق تصادفي ذرات ارگانيک اختصاص دارد و بخش دوم (فصل است. بخش اول (
پنجم) به مبحث احتراق تصادفي ذرات غير ارگانيک پرداخته شده است.  فصل اول ابتدا مقدمه اي اجمالي در مورد ذرات ارگانيک و 

از ذرات، احتراق تصادفي ذرات و رفتار احتراقي آن ھا بيان شده است. فصل دوم غير ارگانيک ، خواص فيزيکي و شيميايي اين دسته 
به مرور فعاليت ھاي تحقيقاتي انجام شده توسط محققان در زمينه احتراق ذرات و ھمچنين کارھاي تحقيقاتي در زمينه احتراق تصادفي 

اص دارد. فرض بر اين است که ذرات ارگانيک در ناحيه پرداخته است. فصل سوم به ارائه مدل احتراق تصادفي ذرات ارگانيک اختص
پيش گرم تبخير مي شوند تا به حالت سوخت گازي درآيند. ھمانطور که در اين فصل آمده، حجم ذرات تبخير شده تابعي از پارامترھاي 

احيه پس از شعله تقسيم بندي قطر، چگالي عددي و دماي ذرات مي باشد. ساختار شعله به سه ناحيه پيش گرم، ناحيه حدي واکنش و ن
شده است و معادالت حاکم در ھر ناحيه حل شده اند. در بخش نتايج اين فصل پارامترھاي مھم در انتشار شعله ميان ابر ذرات ارگانيک 
از جمله پروفيل سرعت و دماي شعله بصورت تابعي از غلظت ذرات و ھمچنين اثر قطر ذرات بر روي سرعت سوزش و دما مورد 

رسي قرار گرفته است. در فصل چھارم تحليل تلفات حرارت، پديده بازگردش گرما و اثرات اعداد بدون بعد موثر بر روي فرايند بر
تر  شده است. در فصل پنجم، به مدل سازي احتراق مخلوط تصادفي ذرات غيرارگانيک پرداخته شده است. براي نزديک بررسي احتراق

ي، فرض شده است قطر ذرات متغير باشد که براي تاييد اين فرض نتايج بدست آمده با نتايج تجربي شدن اين مدل سازي به حالت واقع
مقايسه شده است. سرعت سوزش و دماي شعله حاصل از اين مدل با نتايج تئوري حالت تک سايز و نتايج تجربي که ذرات قطر متغير 

ه با مطالعات گذشته، ارائه يک مدل احتراق تصادفي در ذرات ارگانيک و داشته اند، مقايسه شده است. دستاورد تحقيق حاضر در مقايس
ايي ـردش گرمـرارتي و بازگـت دمايي ذره، عدد لوييس مخالف يک، تلفات حـجمله مقاوم رھاي مھم ازـک، مطالعه پارامتـغير ارگاني

ايج تجربي واقعي مي گردد.  بنابراين مدلسازي مي باشد. ھمه جزء مواردي ھستند که منجر به بھبود نتايج حاصل از اين مدل به نت
احتراق مخلوط تصادفي ذرات براي يک نمونه از ذرات ارگانيک و غير ارگانيک (اليکوپوديوم و آھن) انجام شده است و نتايج حاصل 

  شده با اطالعات موجود در منابع مقايسه شده است.
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سوزي در مخازن ذخيره روزميني فراورده  ابع انرژي حين عمليات اطفاء آتشارائه روش عملي جھت بھينه سازي مصرف من  ٣

/ نگارش حسين لشکربلوکي؛ استاد راھنما عليرضا حاجي مال علي کني؛ استاد مشاور آيدا احمدي؛ نفتي در انبار نفت ري تھران
يقات، دانشکده محيظ زيست و انرژي، (دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحق کارشناسي ارشد - مشاور صنعتي جواد ويس کريمي.

  .١٣٩٧ ، گروه مھندسي انرژي، رشته مھندسي انرژي، گرايش انرژي تجديد پذير)
  
  سازي/ فرآورده نفتي/ انبارھا/ نفت سازي/ مخزن ذخيره منبع تجديدشدني انرژي/ آتش سوزي/ بھينه  
    
 ٩٧٠٠٠۶  

  چکيده 
ترين عامل کاھش سرانه آب تجديدشونده کشور در قرن گذشته  رشد سريع جمعيت مھم ايران کشوري با اقليم عمدتا  گرم و خشک است.

ميليارد  ١٣٠ مراتب بدتر خواھد شد.منابع آب تجديدپذير کل ايران به  بوده است و در صورت ادامه اين روند، وضعيت در آينده به
ت بحران شديد آبي قرار دارد. لذا کشور ايران براي گردد. بر اساس شاخص سازمان ملل، ايران اکنون در وضعي مترمکعب بالغ مي

درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد که اين مقدار با توجه به امکانات  ١١٢ بايد بتواند  ٢٠٢۵ حفظ وضع موجود خود تا سال 
ديد به منظور استفاده حداکثري از موجود ابداع روشھاي ج ھایرسد. بنابراين يکي از راھکار و منابع آب موجود غيرممکن به نظر مي

در صورت بروز  انبارھاي ذخيره سازي فراورده ھاي نفتي در  کشور در مناطق خشک واقع گرديدند، %٧٠منابع آبي فعلي مي باشد. 
ژوھش آتش سوزي در آنھا، مشکل کم آبي به طور قطع منجر به از بين رفتن شانس مھار آتش در آنھا مي گردد. از اين رو در اين پ
شود،   سعي بر آن است راھکاري جھت تجديد پذير نمودن منابع آبي موجود در اين تاسيسات که حين اطفا حريق مخازن مصرف مي

ارائه مي گردد. براي نيل به اين مقصود اقدام به تعريف چرخه اي جھت تجدبد شوندگي  آب آتش نشاني گرديده که درستي آن نيز با 
اري و نتايج (پرسشنامه) اثبات شده است و از ھمين چرخه ،راھکار عملي براي تجديد شوندگي آب آتش استفاده از روش تحليل آم

  نشاني ارائه شده است.
 
  
/ نگارش ياسر آدينه نيا؛ استاد راھنما حسن در محاسبات ابري با روشھاي داده کاوي DDosارائه روشي براي تشخيص حمالت   ۴

(دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان،  کارشناسي ارشد -؛ مشاور صنعتي نصرت اله درويش.ابراھيمي؛ استاد مشاور علي نودھي
  .١٣٩٧ افزار) ،  دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي کامپيوتر، گرايش نرم

    
  ھا/ امنيت/ کاربران/ فضاي مجازي/ داده کاوي/ الگوريتم محاسبه/ فناوري اطالعات/ چالش

    
 ٩٧٠٠٠٧  

  چکيده 
و برنامه ھاي کاربردي به عنوان سرويس به کاربران  ITل حاضر استفاده از محاسبات ابري به علت ارائه آسان زيرساخت ھاي در حا

نھايي رو به افزايش است. محيط محاسبات ابري به دليل پويايي باال و تعداد زياد کاربران، داراي چالش ھاي مھمي مي باشد که يکي از 
سيستم، امنيت مي باشد. يکي از جنبه ھاي مھم امنيت مبحث نفوذ است که در آن کاربران غير مجاز به دنبال  مھم ترين چالش ھا در اين

نفوذ در سيستم و تالش در جھت ايجاد ترافيک کاذب در شبکه به منظور اختالل در دستيابي به سرويس ھاي ابر براي کاربران مجاز 
سيستم ھاي تشخيص نفوذ سنتي نمي توانند خود را با حمالت جديد تطبيق دھند از مي باشند که به حمالت منع سرويس مشھور است. 

ف داده کاوي با مشخص نمودن يک اين رو سيستم ھاي تشخيص نفوذ مبتني بر داده کاوي امروزه پيشنھاد مي شود. روش ھاي مختل
الگورتيم ھاي دسته بندي مي توانند داده ھاي  اب ويژگيري ھانمودن چسب دودويي(بسته نرمال، بسته غير نرمال) و ھمچنين مشخص بر

غيرنرمال را تشخيص دھند. در اين پايان نامه الگوريتم پيشنھادي ما براي تشخيص نفوذ از الگوريتم جنگل تصادفي براي طبقه بندي دو 
ستم استفاده کرده است. جھت آموزش و اعتبار سنجي سي وکادر محيط برنامه  KDDکالس نرمال و غير نرمال بر روي مجموعه داده 

  بھترين عملکرد را نسبت به ديگر الگوريتم ھاي مشابه داشته است. ٩٩ /٧۵ با بررسي و مقايسه نتايج، الگوريتم پيشنھادي با دقت 
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در حوزه نفت و گاز با استفاده از رويکرد مقايسه ميان  SCADAارائه مدل پيشنھادي براي پيکربندي ميان افزارھاي سيستم   ۵

/ نگارش نازفر ايراني شميراني؛ استاد راھنما رامين نصيري؛ استاد مشاور بابک وزيري؛ استاد مشاور صنعتي اميرحسين ارھاافز
(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تھران مرکزي، دانشکده فني و مھندسي، گروه مھندسي کامپيوتر،  کارشناسي ارشد -گرامي راد.

  .١٣٩۶ ، رشته گرايش نرم افزار)
  
    

  ھا/ سيگنال/ امنيت اطالعات/ سيستم کنترل فرآيند اي/ داده افزار رايانه نرم
    
 ٩۶٠٠٠١  

  چکيده 
المللي موجود  ھاي سازنده مطرح بين متعلق به شرکت  SCADAھاي  ھاي حياتي بسياري از کشورھا، از سامانه امروزه در زيرساخت

ھاي موجود و درنتيجه عدم اطالع  دسترسي به منبع  برنامه صنعتي، عدم نترلھاي ک ھاي موجود در سامانه پذيري شود. آسيب استفاده مي
ھا، اين امکان را براي مھاجمين سايبري بيش از پيش فراھم ساخته است تا  پشتي  در برنامه ھاي پنھان آنھا و وجود درب از فعاليت

ل در فرآيندھاي کاري آنھا برآيند. اھميت باالي اين ھاي حياتي کشورھا، آسيب رساندن و يا ايجاد اختال درصدد حمله به زيرساخت
ھاي  ناپذيري بر امنيت اقتصادي و توانمندي تواند اثرات مخرب و جبران ھاي مذکور مي موضوع که بروز ھرگونه اختالل در بخش

تي داشته باشد، ھاي محيط زيس ھا، خطرات جاني و تخريب بر خطر ازدست رفتن اطالعات انحصاري شرکت دفاعي کشورھا، عالوه
است و در اين ميان کشور ما به علت وجود  ھاي کارا به گلوگاھي تھديدساز برعليه امنيت ملي کشورھا شده شدن اين سامانه باعث تبديل

شده و خواھدشد. اين امر اھميت توسعه و توليد  مسائل سياسي ازطريق اين حفره امنيتي مورد حمالت و تھديدات سايبري متعددي واقع
درکنار  SCADAھاي  سازد.  در اين راستا حرکت در جھت توليد بومي سامانه ازپيش آشکار مي مي اينگونه نرم افزارھا را بيشبو

  ھاي مربوطه بالخص وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي قرار گرفته است. ھاي موجود در دستور کار سازمان سامانه در امنيت برقراري
  
  
زاده؛ اکبر  / معصومه عميدي؛ غالمرضا ھاشمديريت دانش صنعت نفت با رويکرد رايانش ابريارائه مدل جامع و بومي م  ۶

  .١٣٩٨ دکتري(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، رشته مديريت فناوري اطالعات) ،  -عليزاده.
    

گرايي  بومي /Modeling/ مدل سازي Cloud Computing/ پردازش ابري Knowledge Managementمديريت دانش 
Nativism صنعت نفت /Petroleum Industry داده /Data  

    
 ٩٨٠٠٠۶  

  چکيده 
ھا جھت کسب موفقيت و مزيت رقابتي محسوب مي شود. صنعت نفت ايران  ھاي سازمان مديريت دانش بعنوان يکي از مھمترين چالش

استفاده از يک الگوي متناسب با ويژگيھاي بومي  ثر آن،متولي توليد ، حفظ و بھره گيري حجم عظيم دانش است که براي  مديريت مو
ھاي مديريت دانش ارائه شده در مقاالت خارجي، متناسب با صنعت خاص در کشور  مورد نظر بوده  صنعت نفت مورد نياز است. مدل

دانش در صنايع نفتي ايران  ھاي بومي خود باشد که در تحقيقات قبلي مديريت و صنعت نفت نيازمند الگويي است که متناسب با ويژگي
ھاي  رغم نظر محققان مبني بر ضرورت توجه به ھر دو جنبه فناوري وانساني، اکثر مطالعات قبلي مدل است. ھمچنين علي مغفول مانده

نوين وري آ مديريت دانش ،صرفا  به يکي از جنبه ھاي مذکور متمرکز بوده و در مواردي که به ھر دو موضوع پرداخته اند مباحث فن
ويژه ه ديده نشده است .ھدف اصلي اين پژوھش آن است که براي اولين بار با روش داده بنياد و با لحاظ ھر دو جنبه انساني و فناوري (ب

فناوري رايانش ابري)  يک الگوي مديريت دانش بومي صنعت نفت ايران ارائه دھد. اطالعات مورد نياز با مصاحبه نيمه ساخت يافته 
ت نفت و بررسي مقاالت جديد گردآوري شده است. با کدگذاري گزينشي و محوري، مولفه ھاي مدل نھايي و نحوه با خبرگان صنع

ارتباط آنھا با يکديگر بدست آمد. نتايج تحقيق شامل در قالب الگويي شامل شرايط علي، شرايط مداخله گر، راھبردھا، مولفه مرکزي و 
داخلي ( ھا تحقيق  تاثير عوامل مختلف زيرساخت فاوا، نوع کسب و کار، نوع دانش ، محرکپيامدھا پديدار شد. ھمچنين در بخش  دوم 

، راھبردھاي مديريت دانش بر عملکرد صنعت نفت  از نظر آماري مورد بررسي و تاييد قرار گرفت و عوامل نوع فرھنگ و خارجي)
  ست.ثيرگذار بر اين رابطه شناخته شده اأو نوع رھبري نيز بعنوان عوامل ت
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/ بھاره بابائي؛ محمد مھدوي مزده؛ فريد ھاي نفتي کننده فرآورده بندي و ارزيابي عملکرد شرکت ھاي توزيع ارائه مدلي براي رتبه  ٧

  .١٣٩٧ (دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مھندسي صنايع، رشته مھندسي صنايع) ،  کارشناسي ارشد - قنادپور.
  
/ شرکت ملي پخش Rankingبندي  / رتبهPerformance Assessmentارزيابي عملکرد / Petroleum Productفرآورده نفتي   

  National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCھاي نفتي ايران ( فرآورده
    
 ٩٧٠٠٢٩  

  چکيده 
ل ز شده است و با جديت دنباقانون اساسي در طي چند سال اخير آغا ۴۴ سازي در وزارت نفت ايران بر طبق اصل  روند خصوصي

ھاي  ھاي سوخت و توزيع فرآورده ) که مديريت جايگاهNIOPDCھاي نفتي ايران ( ي پخش فرآوردهگردد. در اين راستا شرکت مل مي
نفتي در داخل کشور را دارد، با تأکيد وزير نفت و سياست حفظ  نقش حاکميتي خود به دنبال تقويت بخش خصوصي از طريق واگذاري 

، يا ھمان طرح برندسازي CNGھاي نفتي مايع و  اي توزيع فرآورده ھاي زنجيره ترين وظيفه خود است. طرح ايجاد شرکت لياص
ھا با  ھاي نفتي است. اين شرکت ھاي  عرضه سوخت فرآورده در رابطه با توسعه جايگاه NIOPDCھاي سوخت، رويکرد جديد  جايگاه

ھاي عرضه سوخت نسبت به خريد و تحويل فرآورده از درب انبارھا و حمل  اي از جايگاه تحت پوشش قراردادن و يا احداث مجموعه
ھا عرضه  ھاي تحت پوشش اقدام نموده و مأموريت آن و توزيع به موقع آن در جايگاه NIOPDCسوخت از محل انبارھاي اصلي  

اي توزيع  ھاي زنجيره است. ارزيابي عملکرد شرکت کننده نھايي با کميت و کيفيت استاندارد پايدار و پيوسته فرآورده به مصرف
در جھت سنجش ميزان موفقيت طرح است.  پژوھش حاضر در پي  NIOPDCسازي تصميم  فرآورده ھاي نفتي، مرحله نھايي تحقق

 DEMATEL-ANPھاي نفتي ايران با مدل تلفيقي  کننده فرآورده ھاي توزيع بندي و ارزيابي عملکرد شرکت ارائه چارچوبي براي رتبه
& Fuzzy Vikor  ھاي  تر ھستند، از بين شرکت ھم است و فعال شان نزديک به شرکت که مدت زمان فعاليت ٧ است. براي اين منظور

ھاي موردنظر براي ارزيابي عملکرد با  ھاي نفتي ايران مد نظر قرار گرفتند. در اين پژوھش پس از تعيين شاخص کننده فرآورده توزيع
ھاي مرتبط به  انجام شد و داده DEMATEL-ANPھا با روش  دھي شاخص ھاي ساختاريافته از خبرگان، وزن صاحبهنظرسنجي و م
بندي  ھا ارزيابي شدند و مورد رتبه شرکت Fuzzy Vikorبدست آمد. در نھايت با تکنيک  NIOPDCھا از کارشناسان  اين شاخص
  قرار گرفتند.

 
  
/ مسعود ي پروژه ھاي باالدستي صنعت نفت با کمک روش تحليل مقايسه اي ريسکدر اجرا IPCارزيابي اثربخشي روش   ٨

  .١٣٩٨ ، ، رشته مديريت پروژه و ساخت)ھران(دانشگاه ت کارشناسي ارشد - جعفري؛ مجيد پرچمي جالل.
  
/ قراردادھاي Risk Assessment/ ارزيابي احتمال خطر Effectiveness/ اثربخشي Upstream Operationsصنايع باالدستي   

  Risk Management/ مديريت ريسک Buy-Back Contractsبيع متقابل 
    
 ٩٨٠٠٠٩  

يافتگی اقتصادی، عرضه و تقاضا  با توجه به توزيع ناھمگون منابع نفت و گاز در نقاط مختلف دنيا و تفاوت کشورھا در ميزان توسعه
ھای قراردادی متفاوت، نمود يافته است.  يتی بوده که در پرتو قالببرای نفت و گاز در بسياری از کشورھا ھمواره موضوع با اھم

ھايی که از دھد طی سال کشور ايران نيز از اين موضوع مستثنی نبوده است. سير تاريخی قراردادھای نفت و گاز در ايران نشان می
و گاز، از امتيازنامه دارسی تا قراردادھای بيع ھای مختلف قراردادھای نفت  گذرد، شاھد ظھور نسل استخراج و توليد نفت در ايران می

بوده ايم. يکي از ويژگي ھای بارز رژيم مالي قراردادھای نفت و گاز،  ١IPCمتقابل و اخيراً قراردادھای جديد نفتی ايران موسوم به 
اد است که ھمواره محل بحث و نحوه برقراری توازن ميان ريسک و بازده پيمانکار و ھمسويي ميان منافع دولت و پيمانکار در قرارد

در اجرای پروژه ھای  IPCانجام اين پژوھش، ارزيابی و سنجش ميزان اثربخشی قراردادھای  است. ھدف از تقابل آراء کارشناسان بوده
  ای ريسک است. باالدستی در صنعت نفت و گاز کشور با استفاده از رويکرد تحليل مقايسه

  
  

                                                 
1 . Iranian Petroleum Contract.  
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ھای باالدستی نفت وگاز در مدل قراردادی بيع متقابل و  تطبيقی ارتباط بين ريسک و بازده در پروژهدر ھمين راستا، به منظور مقايسه 
IPC گذاری،  ھای سرمايهريسک مشتمل بر تغييرات در ھزينه،  پس از بررسی مبانی نظری و مرور ادبيات پژوھش، پنج عامل اصلی

د مندرج در قرارداد، تغيير در قيمت نفت خام و در نھايت تغيير در ھزينه برداری، انحراف از سطح توليھای بھره تغييرات در ھزينه
مين پول به عنوان متغيرھای ريسک و خالص ارزش فعلی به عنوان متغير بازده انتخاب و ارتباط بين اين متغيرھا در قالب دو أت

کردن نتايج تحقيق، پس  گرديد. در راستای واقعیسازی و تحليل  مزبور با استفاده از روش مونت کارلو، به صورت کمی شبيه قرارداد
آوری شد و مبنای محاسبات  از استخراج عوامل ريسک، اطالعات مالی و قراردادی ميدان نفتی ياران شمالی به عنوان مورد کاوی جمع

ش فعلی ميدان نفتی) نشان سازی مونت کارلو (توزيع احتمال متغير خالص ارز سازی قرار گرفت. نتايج به دست آمده از شبيه مدل شبيه
تر و  نسبت به قراردادھای بيع متقابل ارتباط منطقی IPCھای نفت وگاز ايران، در قراردادھای  دھد که از منظر پيمانکاران پروژه می

گذاری در قالب  ھای سرمايه تری بين ريسک و بازده سرمايه گذاری وجود دارد و متوسط خالص ارزش فعلی پروژه معقوالنه
در مقايسه با بيع متقابل، برای  IPCھای حاصل از تحليل، قراردادھای  نسبت به بيع متقابل بيشتر است. طبق يافته IPCدادھای قرار

توان گفت در اجرای پروژه ھای باالدستی در صنعت نفت و گاز ايران  پيمانکاران از جذابيت و محبوبيت بيشتری برخودارند و می
 اين رابطه پيشنھاداتی نيز ارائه شده است.     اثربخشی باالتری دارند که در

 
  
روش کربن اکتيو از نظر در  HSEارزيابي اثربخشي نصب سيستم جمع آوري بخارات بنزين به در حين عمليات بارگيري بنزين   ٩

 شناسي ارشدکار - رھام وزيري؛ فرھام امين شرعي؛ ميثم جعفري. /نفتکش ھا ( مطالعه موردي انبار نفت شھيد محمد منتظري)
، رشته بھداشت، ايمني و محيط زيست)، HSE(دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد، دانشکده مھندسي مواد، گروه مديريت 

 ١٣٩٧.  
  
  HSE)/ ايمني، بھداشت، محيط زيست (Stocks/ انبارھا Oil Storage/ انبارش نفت Gasoline/ بنزين Loadingبارگيري   
    
 ٩٧٠٠٣۴  

  چکيده 
جه به ميزان مصرف روزانه بنزين و انتقال آن به اقصي نقاط کشور، مقادير زيادي ازآن حين عمليات انتقال، بارگيري، تخليه، با تو

شود. ازآن جا که اين ترکيبات ھيدروکربني سمي و فراربوده  نگھداري و فروش تبخير شده که به عنوان يک منبع مھم آالينده تلقي مي
ا ساير عناصر و مواد ديگر دارند، انتشار اين ترکيبات در محيط اثرات نامطلوب فيزيولوژي، زيست محيطي وتمايل زيادي به ترکيب ب

ھاي نفتي ارائه  و اقتصادي به دنبال خواھد داشت. يکي از مسائل مھم زيست محيطي مورد توجه در شرکت ملي پخش فرآورده
زمان جابجايي اين فرآورده از مبدأ (انبار نفت) تا مقصد مصرف کننده  راھکاري مناسب درجھت کنترل و کاھش انتشار بخار بنزين در

ھاي مختلفي براي جذب بخارات منتشر شده  ھاي عرضه سوخت مي باشد. روش شامل انبارھاي نفت، تانکرھاي حمل زميني و جايگاه
عمليات بسيار باالتر است . در اين روش نه  رود راندمان در اثر جابجايي مواد نفتي وجود دارد. در اين روش که کربن اکتيو بکار مي

کند، بلکه از استنشاق بخارات مواد  سيب به محيط زيست مد نظر است و کمک به ضريب ايمني عمليات بارگيري ميآتنھا جلوگيري از 
ي که از ھر يک ا به گونه نفتي توسط کارگر جلوگيري نموده و مبحث اقتصاد مھندسي در اجراي اين پروژه نيز قابل بررسي است،

  توان از اين بخارات استحصال کرد. ھزار ليتر بارگيري بنزين در نفتکش تا يک و نيم ليتر بنزين مي
  
  

محمد شجاعيه؛ عبدهللا  /ارزيابي اولويت بندي ريسک ھاي ايمني پروژه ھاي مخازن نفتي (مطالعه موردي انبار ھاي نفت تھران)  ١٠
(دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مھندسي عمران و محيط زيست،  کارشناسي ارشد -کرمي. اد ويساردشير، اقبال شاکري؛ جو

  .١٣٩٧ رشته مھندسي عمران) ، 
    

/ انبارھا Risk Management/ مديريت ريسک Risk Assessment/ ارزيابي احتمال خطر Safety Assessmentارزيابي ايمني 
Stocks مطالعه موردي /Case Studies مخازن نفت /Petroleum Reservoirs منطق فازي /Fuzzy Logic  

    
 ٩٧٠٠۵١  
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  چکيده 
اي از صنايع  ي گسترده با کشف نفت و توسعه کاربردھاي آن صنايع فرآيندي نفتي نيز گسترش يافتند. امروزه صنايع نفت شبکه

ستند که بخش بزرگي از صنايع کشورمان را دربر مي گيرند. ھاي نفتي ھ پيوسته شامل استخراج، انتقال، پااليش و توزيع فرآورده ھم به
به علت پيچيدگي زياد و کار با مواد خطرناک وقوع حوادث در صنعت نفت به جزء جدايي ناپذير اين صنعت تبديل شده است. ھرساله 

ي را به ھمراه دارد. انبارھاي نفت حوادث زيادي در بخش ھاي مختلف صنايع نفتي اتفاق مي افتد که گاه خسارات و تلفات جبران ناپذير
به عنوان ذخيره گاه فرآورده ھاي نفتي محل انباشت حجم بسيار زيادي از مواد قابل اشتعال ھستند که اين تأسيسات را به بمب ھاي آماده 

 ۴٠٠ بيش از  ١٣٩۶ ا ت ١٣٨٨ ھاي  ھاي نفتي ايران بين سال انفجار تبديل کرده است.آمار حوادث ثبت شده در شرکت ملي پخش فرآورده
مورد را شامل مي شود که با وجود پيش بيني تمھيدات و سخت گيري ھاي فراوان در اجراي دستورالعمل ھا، بھبود قابل اعتنايي در 
آمار حوادث مشاھده نمي شود. اين رساله با بررسي ريشه اي علل حوادث به وقوع پيوسته در ساليان گذشته، با رويکردي جديد به 

متشکل از خبرگان ايمني در صنعت  FMEAسطح خطرات در انبارھاي نفت ھمت گماشته است. براي اين منظور با تشکيل تيم کاھش 
نفت و تحليل حوادث پيشين علل ريشه اي حوادث استخراج گرديد، سپس طي جلسات طوفان فکري درخت خطاي ريسک ھاي اصلي با 

مل سازماني تشکيل داده شد. در گام بعد پرسشنامه اي برمبناي درخت ھاي خطاي محوريت سه بخش عوامل انساني، عوامل فني و عوا
رسم شده تھيه شد و ميان جامعه آماري تحقيق که متشکل از مھندسين باسابقه شرکت نفت و صاحب نظران دانشگاھي بود، توزيع 

يسک براي ريسک ھاي اصلي محاسبه شد. در گرديد. تجزيه وتحليل داده ھاي پرسشنامه با روش فازي صورت گرفت و عدد اولويت ر
پايان مھم ترين ريسک ھاي انبارھاي نفت رتبه بندي شده و راھکارھايي براي عالج آن ھا پيشنھاد گرديده است. دسته بندي ارائه شده 

نامه ريزي ھاي براي درخت ھاي خطا نقش مؤثري در تعيين عوامل کليدي حوادث ايفا مي کنند؛ که مي تواند نقش به سزايي در بر
مديريت ريسک و پيشگيري از وقوع حوادث داشته باشد. با بھره گيري از نتايج اين تحقيق ميتوان دستورالعمل ھاي ارزيابي ريسک در 
انبارھاي نفت را مورد بازنگري قرار داد تا سھم ھر بخش از عوامل در وقوع حادثه با توجه به علت آن، که طي بررسي ھاي 

در ھنگام تھيه گزارش حوادث تعيين مي گردد، مشخص شود. ثبت اين موارد و تجزيه وتحليل آنھا بخشي که نياز به متخصصين ايمني 
 بازنگري و اقدامات اصالحي دارد را به خوبي نشان مي دھد.

 
  

فتي؛ به / افسانه اسکندري اشکخانه فاضالب بھداشتي و صنعتي پژوھشگاه صنعت نفت تھران ارزيابي چرخه حيات تصفيه  ١١
  .١٣٩٨ (دانشگاه اردکان، رشته مھندسي محيط زيست) ،  کارشناسي ارشد -با مشاوره علوي، کامليا. -راھنمايي مروتي، مريم.

    
/ Iran's Research Institute of Petroleum Industry/ پژوھشگاه صنعت نفت Sewage Treatmentتصفيه فاضالب 

  Wastewater/ پساب Life Cycleزندگي  چرخه
    
 ٩٨٠٠١٢  

  چکيده 
خانه فاضالب بھداشتي و صنعتي پژوھشگاه صنعت نفت تھران مي باشد. سيستم اين  ھدف پژوھش حاضر ارزيابي چرخه حيات تصفيه

مي باشد. براي اين منظور داده ھاي مربوط به ورودي ھا و خروجي ھاي ھر دو فاضالب جمع آوري و با  MBRتصفيه خانه از نوع 
عات موجود و نرم افزار سيماپرو، داده پايه اي اکواينونت و سه روش ديگر مورد تحليل قرار مي گيرد. دو روش اول توجه به اطال

ميانه گرا و روش سوم پايان گراست. نتايج نشان مي دھد با وجود متفاوت بودن طبقات اثر در سه روش بيشترين فاکتورھاي اثرگذار 
في مي باشد در فاضالب صنعتي روغن نيز اثرگذار است. در مجموع بيشترين آسيب حاصله در فاضالب بھداشتي، کلرايد و برق مصر

از فرآيند تصفيه خانه فاضالب پژوھشگاه مربوط به پديده گرمايش جھاني و تخريب اليه ازن مي باشد که با اختالف نسبتا زيادي نسبت 
در مجموع ارزيابي دو نوع پساب نشان مي دھد پساب بھداشتي به اين دو پارامترھاي ريسک سالمت انسان و اکوسيستم قراردارد. 

  .بدليل حجم بيشتر شدت اثرات باالتري به پساب صنعتي داشته است. در انتھا پيشنھاداتي جھت بھبود فرآيند تصفيه ارائه شده است
 
  

سحر ياري؛ سعيد کريمي؛ / DOWر ارزيابي کمي ريسک حريق و انفجار در انبار نفت کرج با استفاده از شاخص حريق و انفجا  ١٢
(دانشگاه دانشگاه تھران، دانشکده تحصيالت تکميلي محيط زيست، رشته  کارشناسي ارشد - علي دريا بيگي زند، بھنام چاوشي.

  .١٣٩٧ سالمت، ايمني و محيط زيست) ، 
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/ ايمني، بھداشت، محيط زيست Fire / آتش سوزيRisk Assessment/ ارزيابي احتمال خطر Stocks/ انبارھا Explosionانفجار 
)Health, Safety and Environment (HSEشرکت ملي پخش فرآورده / ) ھاي نفتي ايران(NIOPDC  
    
 ٩٧٠٠۴٩  

  چکيده 
خطر آتش سوزي و انفجار به ترتيب اولين و دومين خطرات اصلي صنايع فرايندي محسوب مي شوند. وقوع حريق ھاي پي در پي در 

مي و انبارھا نفتي در ايران حاکي از ريسک باالي حريق و انفجار در واحدھاي ذخيره سازي و فراوري مواد نفتي و صنايع پتروشي
لزوم برآورد کمي ريسک وقوع حوادث در اين صنايع است. ھدف از اين مطالعه ارزيابي کمي ريسک حريق و انفجار در انبار نفت 

تعيين  DOWھش پس از معرفي انبار نفت کرج، کميت ھاي تأثيرگذار بر شاخص است در اين پژو DOWکرج با استفاده از شاخص 
و محاسبه گرديدند، سپس شاخص حريق و انفجار درجه خطر، فاکتور اعتبار کنترل ضرر و زيان، شعاع و ناحيه در معرض حريق و 

اکثر واقعي خسارت احتمالي اموال و نيز انفجار احتمالي ارزش جايگزين، فاکتور خسارت، حداکثر پايه خسارت احتمالي اموال، حد
داراي خطر محدود و دو فراورده ديگر يعني  F&EI=۶١خسارت ناشي از تعليق توليد محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که بنزين با 

 کمي دارند.از لحاظ ريسک حريق و انفجار با وجود تدابير ايمني جاري در انبار نفت کرج خطر  F&EI =۶٠گازوييل و نفت سفيد با 
 
  

 -سميه زارعي؛ حبيب رستمي؛ محسن خطيب زاده./ ھا در شبکه اينترنت اشيا استفاده از بالک چين جھت امنيت تبادل داده  ١٣
  .١٣٩٨ (دانشگاه پيام نور منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، رشته مھندسي فناوري اطالعات) ،  کارشناسي ارشد

    
 Electronic Data/ تبادل داده الکترونيک (Internet/ اينترنت Information Securityطالعات / امنيت اBlockchainچين  بالک

Interchange شبکه /Network فناوري اطالعات و ارتباطات /Information and Communication Technology  
    
 ٩٨٠٠٠٧  

  چکيده 
يش مي رود و در آينده زندگي انسانھا را تحت الشعاع خود قرار وري نوظھور است که به سمت فراگير شدن پآ اينترنت اشياء، يک فن

خواھد داد.اما اين فناوري به مدت طوالني با نقاط ضعف امنيتي و چالش ھا ھمراه بوده است. به منظور بھره بردن از مزاياي اينترنت 
امنيتي، از جمله تأييد اعتبار و مجوز دسترسي به چين اين قابليت را دارد که براي تقويت سيستم ھاي  اشياء بدون نگراني فناوري بالک

ھمچنين بھبود استراتژي ھاي دفاعي درامنيت سايبري مخصوصا درزمينه شناسايي مي تواند موثر واقع شود. تلفيق فناوري  داده ھا،
  انتقال داده ھا باشد. بالک چين  و فناوري اينترنت اشيا مي تواند نويد بخش ھوشمند سازي اشيا ھمراه با امنيت ذخيره سازي و

  
  

موجود در آب ھاي ھمراه  BTEXاستفاده از فرايند فوتو کاتاليسي نانو ذرات سنتز  شده با روش شيميايي در تصفيه آالينده ي   ١۴
 کارشناسي ارشد -زھرا شيخ االسالمي؛ داريوش يوسفي کبريا، فرھاد قادري. /نفت (مطالعه موردي منطقه عملياتي بھرکان)

  .١٣٩۶ ه صنعتي نوشيرواني، رشته مھندسي عمران) ، (دانشگا
    

  ھا / کاتاليستBahregan Oil Fieldھا/ منطقه نفتي بھرگان  / آاليندهSynthesis/ سنتز Nanoparticleنانو ذره 
    
 ٩۶٠٠۴۴  

  چکيده 
موجود در  BTEXر تصفيه آالينده ي ھدف از پژوھش حاضر استفاده از فرايند فوتو کاتاليسي نانو ذرات سنتز  شده با روش شيميايي د

، غلظت نانوذره، و شدت تابش نور با استفاده از phدر اين پژوھش تاثير عوامل اصلي بر راندمان فرآيند  آب ھاي ھمراه نفت مي باشد.
روز  ۵ مان نتايج نشان مي دھد بھترين راندمان حذف آالينده ھا در مدت ز بعنوان شاخص حذف آلودگي بررسي گرديد.COD آزمايش 

وات و ھمچين در صورتي که نور تابشي اشعه ماورا بنفش  ٢٢۵ ميلي گرم و شدت نور مرئي ١۶٠ ، غلظت نانوذره ٣ /۵برابر  phدر 
 ١٠٠ ميلي گرم در ليتر و شدت تابش نور  ١٧٠ ، غلظت نانو ذره ٣ برابر  phدقيقه  ٩٠ باشد بھترين راندمان حذف آالينده در مدت زمان 

ست آمد. فرآيند فوتوليز در شرايط نور مرئي تاثيري بر راندمان حذف نداشته و عالوه بر فرآيند فوتوکاتاليستي نانو ذرات وات به د
مگمايت صرفا فرآيند جذب سطحي نانو ذرات در ميزان حذف آالينده اثرگذار بوده است. در شرايطي که نور ماورا بنفش باشد عالوه 
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نيز باعث نيز باعث بھبود عملکرد فرآيند فوتوکاتاليستي گرديد. بطور کلي فرآيند فوتوکاتاليستي بر فرآيند جذب سطحي، فوتوليز 
نانوذرات حذف آالينده در محدوده نور مرئي و اشعه ماورا بنفش عملکرد خوبي داشته است که با تغيير نور تابش شده از مرئي به اشعه 

 دقيقه کاھش مي يابد. ٩٠ به روز  ۵ ماورا بنفش مدت زمان الزم براي تصفيه از 
 
  

/ استفاده، انتقال، توسعه تکنولوژي و تعارض آن با الزام استفاده حداکثري از سھم داخل در صنايع باال دستي نفت و گاز ايران  ١۵
قوق و (دانشگاه دانشگاه تھران، دانشکده ح دکترا - فاطمه خوش چھره؛ نصراله ابراھيمي؛ جعفر توري يوشانلويي، محمود باقري.

  .١٣٩٧ علوم سياسي، رشته حقوق نفت و گاز) ، 
    

/ صنعت نفت Technology Transfer/ انتقال فناوري Gas/ گاز Petroleum/ نفت Upstream Operationsصنايع باالدستي 
Petroleum Industry  

    
 ٩٧٠٠۴٧  

  چکيده 
صاحب ذخاير نفتي در قراردادھايي که با شرکت ھاي بين المللي از جمله شروطي است که دولت ھاي  توسعه تکنولوژي و انتقال استفاده،

نفتي منعقد مي نمايند، درج مي نمايند تا بدين وسيله خالھاي ناشي از عدم وجود تکنولوژي را در کشور مرتفع نمايند و بتوانند از 
دستيابي به توسعه پايدار بھره مند گردند. از منافعي نظير افزايش و بھبود ميزان برداشت، جلوگيري از آلودگي ھاي نفتي و در نھايت 

سوي ديگر شھروندان اين کشورھا انتظار دارند از قبل حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور و احاطه بر ميادين نفت و گاز، 
مين رو متعاقب فرصت ھايي مانند ايجاد فرصت ھاي شغلي، توسعه زنجيره توليد و حضور در بازارھاي بين المللي بدست آورند. از ھ

بر موج ملي شدن نفت و شناسايي حقوق ملت ھا بر منابع و ذخاير نفتي، شرط الزام سھم داخل نيز به عنوان رويه اي بين المللي در 
قراردادھاي نفتي ذکر مي شود. درج ھمزمان اين تعھدات در مواردي سبب بروز تعارض در متن قرارداد خواھد شد، يافته ھاي حاصل 

حاکي از آن است که اين تعارض در مواردي غيرمستقر است و امکان جمع بين اين تعھدات در قرارداد وجود دارد اما در از رساله 
مواردي تعارض حاصل از نوع مستقر است و دولت ھاي ميزبان بنابر الويت ھاي قانوني و يا عرف حاکم بر صنعت نفت و گاز بايد به 

  زماني بپردازند .انتخاب يکي از سياست ھا در ھر مقطع 
  
  

/ پژوھشگر عنايت اله اعتباريابي الگوي شايستگي مديران صنعت نفت در مراکز ارزيابي و توسعه: کاربرد و نظريه رويه  ١۶
زمانپور؛ استادان راھنما علي دالور، نورعلي فرخي؛ استاد مشاور محمد علي بابايي زکليکي؛ استاد مشاور صنعتي محمد 

  .١٣٩٧ گيري)،  گاه عالمه طباطبايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، رشته سنجش و اندازه(دانش دکتري -عموزاد.
  
  ارزيابي/ استخدام/ نيروي انساني/ شايستگي/ مديريت پروژه/ صنعت نفت  
    
 ٩٧٠٠٠۴  

  چکيده 
ھاي شغلي مختلف، برگزاري مرکز  ينهمنظور استخدام نيروي جديد، ارتقاء و يا استعداديابي در زم ھاي جديد ارزيابي به از شيوه

ھاي کليدي مرتبط با شغل خاص از طريق  ارزيابي است. در اين مراکز که به مراکز ارزيابي و توسعه مشھور ھستند، شايستگي
ھاي مورد سنجش، الگوي شايستگي گويند. ھدف  شود. به مجموعه شايستگي ھاي گوناگون مورد ارزيابي و سنجش واقع مي تمرين
ش حاضر اعتباريابي اين الگوي شايستگي در مرکز ارزيابي و توسعه مديريت صنعت نفت بوده است. بدين منظور با استفاده از پژوھ

پردازي چندبعدي و نظريه رويه مدل مذکور تحليل شده است. با توجه به اينکه در مراکز ارزيابي  سه روش آماري تحليل عاملي، مقياس
ھا و ترکيب  ھا، ماتريس تمرين ھا بر روي ماتريس شايستگي ھا مواجه ھستيم، تحليل سو با شايستگي  کھا و از ي از يکسو با تمرين

نفر از  ٢١۵ ھاي مورد تحليل حاصل از اجراي مرکز ارزيابي بر روي  شايستگي در تمرين انجام شده است. الزم به توضيح است داده
نتايج تحليل عاملي بر روي ماتريس شايستگي منجر به دو عامل متقاضيان شغل مديريت پروژه در صنعت نفت بوده است. 

غيرسازماني در -ھاي سازماني پردازي چندبعدي به شناسايي دو بعد شايستگي ھاي سازماني و غيرسازماني و تحليل مقياس شايستگي
ن فضا انجام شده منجر به شناسايي تري گروھي و تحليل نظريه رويه که با استفاده از روش تحليل کوچک-ھاي انفرادي مقابل شايستگي

ھا با استفاده از تحليل عاملي، با  ھاي فردي، بين فردي و سازماني شده است. در تحليل ماتريس تمرين يک رويه با سه عنصر شايستگي
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دو بعد پردازي چندبعدي  ھاي فردي شناسايي و با تحليل مقياس ھاي يک به يک و تمرين حذف تمرين بحث گروھي دو عامل تمرين
ترين فضاي تحليل منجر به  گروھي و نتايج تحليل کوچک- ھاي فردي ھا قابل تفسير بود به نام تمرين شناسايي شد که صرفا  يکي از آن

منظور   شناسايي چھار رويه موقعيت، شيوه پاسخگويي، تعامالت و شيوه ارزيابي شده است. در اين پژوھش عالوه بر اعتباريابي، به
  سازي نيز انجام شده است. ھاي شبيه ھاي آماري، تحليلي بر روي داده ي و مقايسه روشبررسي توانمند

 
  

(مطالعه موردي: شرکت ملي پخش  انتخاب راھکار مناسب مديريت پسماندھاي نفتي با استفاده از تصميم گيري چند معياره  ١٧
فني مھندسي، رشته مھندسي  (دانشگاه شمال، دانشکده کارشناسي ارشد - حنانه چالويي؛ امير خاکباز. /فرآورده ھاي نفت ايران)

  .١٣٩٧ ، صنايع)
  
/ فرآورده نفتي Management/ مديريت NIOPDC)ھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهsludge/ لجن Wastesھا  پسمانده  

Petroleum Product  
    
 ٩٧٠٠۴٣  

  چکيده 
اجراي مديريت پسماند در يک واحد صنعتي ھمواره از دغدغه ھاي اصلي مديريت صنايع است. مقوله مديريت پسماند ھزينه نيست 
بلکه سرمايه گذاري بلندمدت است و با توجه به قانون ابالغ شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر، مديريت اجرايي 

 واحد توليدکننده، اھميت اين موضوع مشھود است. پياده سازي مديريت پسماندھاي صنعتي خصوصاً پسماندھاي صنعتي و ويژه توسط 
پسماندھاي ويژه از دو جھت ضروري است. اولي مساله آلودگي و پيامدھاي آن و دومي  است. بنابراين مھار پسماندھا و جلوگيري از 

ترين برنامه ھاي  کمترين اثرات زيانبخش براي محيط زيست، از مھم ترين روش و ھاي زيست محيطي با به کارگيري اقتصادي آلودگي
ا به شمار مي آيد. ساليانه مقادير زيادي لجن در مخازن ذخيره فراورده ھاي نفتي توليد مي گردد دفــع لجــن مخــازن نفتــي، ھ سازمان

حيطــي ناشــي از آن، از معضالت مھــم صنعت نفت به بــه دليــل دارا بــودن مقاديــر زيــادي ھيدروکربــن و مشــکات زيســت م
شمار مي رود. در اين پژوھش، با در نظر گرفتن اھميت دفع لجن از نظر اقتصادي و ھمچنين مشکالت زيست محيطي ناشي از آن، با 

راي شرکت ملي پخش بررسي روش ھاي مناسب تصميم گيري و ارائه چارچوبي مناسب، به مقايسه و رتبه بندي روش ھاي دفع لجن ب
معيارمي باشد پس از وزن دھي ھريک از  ١۶ پرداختيم. که شامل  VIKORو  BWMفرآورده ھاي نفتي ايران با استفاده از تکنيک 

تعيين شد و مشخص گرديد که ھزينه  Lingoو نرم افزار  BWMمعيارھا وزن نسبي معيارھا نسبت به يکديگر با استفاده از روش 
بودن و به کارگيري پرسنل با صالحيت از درجه اھميت باالتري نسبت به ساير معيار ھا برخوردارند و رواج و  اجرايي، در دسترس

انجام شد. نتايج حاصله نشان داد  VIKORشيوع استفاده از اھميت کمتري برخوردار است. پس از آن رتبه بندي روش ھاي دفع توسط 
اساس، سانتريفيوژ و زباله سوز به ترتيب در اولويت دوم و سوم  . بر اينھا دارد گزينهنسبت به ساير ي ويت باالترلفرايند پيروليز، او

  .اند قرار گرفته
 
  

موسي الرضا کريميان صفدرآباد؛ به راھنمايي  /)١٣۶٠ - ١٣٩۵بازدارندگي سالح ھاي متعارف: موشک ھاي بالستيک ايران (  ١٨
  .١٣٩٨ ھران، رشته روابط بين الملل) ، (دانشگاه ت کارشناسي ارشد -با مشاوره طارمي، کامران. -عسگرخاني، ابومحمد.

    
  Security/ امنيت Armaments/ تسليحات Weaponسالح 

    
 ٩٨٠٠٠۵  

  چکيده 
موشک باران شھرھاي ايران توسط رژيم بعث عراق در اثناء جنگ تحميلي ضرورت دستيابي به تکنولوژي ساخت موشک ھاي 

نوع حمالت را براي جمھوري اسالمي ايران روشن ساخت. اين امر منجر به پيدايش بالستيک به منظور نيل به بازدارندگي در قبال اين 
، برنامه ١٣۶٨ و رشد صنايع ساخت موشک ھاي زمين به زمين در سال ھاي جنگ در ايران گرديد. علي رغم پايان جنگ در سال 

مر موفقيت عراق در مورد ھدف قرار دادن موشکي ايران به رشد سريع خود در سال ھاي بعد از جنگ ادامه داد. علت اصلي اين ا
با استفاده از موشک ھاي زمين به زمين و نيز ناتواني واشنگتن و تل آويو در  اسرائيلمحل ھاي استقرار نيروھاي آمريکايي و خاک 

تھديدات برخاسته از دفع اين حمالت بود. اين تجربه به ايران آموخت که موشک ھاي بالستيک مي توانند ابزار موثري براي مقابله با 
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ترين ابزارھاي راھبردي  سوي قدرت ھاي جھاني و منطقه اي باشند. بدون شک امروزه موشک ھاي بالستيک تبديل به يکي از مھم
نظامي جمھوري اسالمي ايران براي نيل به بازدارندگي در مقابل تھديدات خارجي گشته اند. به منظور بھبود توان بازدارندگي اين 

 ر سال ھاي اخير سياست موشکي جمھوري اسالمي متمرکز بر ساخت موشکھاي با دقت بيشتر شده است.تسليحات د
  
  

بررسي اثر بخشي آموزش شادکامي به روش فوردايس بر ارتقاي شادکامي و کيفيت زندگي بانوان کارکنان منطقه ويژه   ١٩
استاد راھنما محمد سيفي؛ اساتيد مشاور عليرضا فقيھي، / نگارش فرزانه دھقاني؛ اقتصادي پارس با توجه به نگرش مذھبي آنھا

(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک، دانشکده علوم انساني، گروه  دکتري تخصصي -فائزه ناطقي؛ مشاور صتعتي سعيد لھراسبي.
  .١٣٩٧ علوم تربيتي، رشته فلسفه تعليم و تربيت) ، 

    
  قتصادي انرژي پارس/ کيفيت زندگياثربخشي/ آموزش/ شادي/ کارکنان/ منطقه ويژه ا

    
 ٩٧٠٠٠٨  

  چکيده 
ھدف از پژوھش حاضر بررسي اثربخشي آموزش شادکامي به روش فوردايس بر ارتقاي آن و کيفيت زندگي بانوان کارکنان منطقه 

ربي پيشرفته ويژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به نگرش مذھبي آنان است. روش مورد استفاده در اين پژوھش، روش نيمه تج
نفراز بانوان  ٢٨٠ آزمايش دو گروھي با استفاده از روش پيش در رابطه با  وپس در رابطه با  بوده است. جامعه آماري اين پژوھش 

خانه دار مقيم شھرک فجر جم از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بودند که از مجموع آن به روش غير احتمالي بر اساس جدول 
به در رابطه  نفر داوطلب به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شدند و ٨٠ ، %٩٩وان در رابطه با  و سطح اطمينان ه تکوھن با توجه ب

با  تصادفي بر اساس جدول اعداد تصادفي در گروه ھاي آزمايشي وشاھد گمارده شدند. حجم نمونه تحت عامل مذھبي قوي و مذھبي 
شادکامي وکيفيت زندگي ونگرش سنجي مذھبي به عنوان ابزار پژوھش استفاده شد. متغير  نامه استاندارد ضعيف بوده و از سه پرسش

باشد. براي  مستقل در اين پژوھش آموزش شادکامي و متغير وابسته ارتقاي شادکامي و کيفيت زندگي و نگرش مذھبي متغير تعديلگر مي
دھد که به طور کلي  واريانس استفاده گرديد. نتايج پژوھش نشان ميھاي جمع آوري شده از در رابطه با  تحليل کو تجزيه و تحليل داده

آموزش شادکامي توانسته است سطح شادکامي و کيفيت زندگي بانوان گروه آزمايش را در حد معني داري ارتقاي دھد. در عين حال اين 
تر بيشتر بوده است. اين تفاوت معني دار در  ھاي مذھبي ضعيف نسبت به گروه sig ٠.٠۵تر در حد معني دار   ارتقاي براي گروه مذھبي

اميدواري) و با سه  - آمادگي رواني  -سرذوق بودن  -ھاي شادکامي (رضايت زندگي  تر با مؤلفه ارتقاي سطح شادکامي گروه مذھبي
ندگي (حيطه محيط تر بامولفه ھاي کيفيت ز عامل ديگر تفاوت معني داري نداشتند و ھمچنين ارتقاي سطح کيفيت زندگي گروه مذھبي

حيطه روابط اجتماعي و حيطه محيطي) بانوان نسبت به افراد با نگرش مذھبي ضعيف نيز صدق  -حيطه روانصشناختي  - جسمي 
نمود. نتيجه گيري: مذھب و اعمال و آداب مذھبي از مھمترين عوامل افزايش احساس شادکامي و کيفيت زندگي است که بر اساس  مي
ھاي ديني و مذھبي نيز  ھاي آموزش شادکامي برنامه گردد، براي افزايش اين دو احساس ھمسو با برنامه نھاد ميھاي پژوھش پيش يافته

  براي بانوان برگزار شود.
 
 

/ سھيل نوري زاده باجگيراني؛ اميرحسين سعيدي بررسي اثر تناوب تزريق آب ھوشمند و سورفکتانت در ازدياد برداشت نفت  ٢٠
  .١٣٩٧ (دانشگاه تربيت مدرس، رشته مھندسي شيمي) ،  کارشناسي ارشد - ث.دھاقاني؛ عماد طھمور

    
/ ترشوندگي Surfactantsھا  / سورفکتانتEnhanced Oil Recovery (EOR/ ازدياد برداشت نفت (Water Injectionتزريق آب 

Wettability کشش سطحي /Surface Tension بازيافت /Recovery  
    
 ٩٧٠٠٣٢  

  چکيده 
اد برداشت نفت يک تکنيک سودآور در استخراج نفت باقيمانده از مخازن مي باشد. با توجه به چالش ھاي موجود در ازدياد ازدي

يکي از مھم ترين مسايل موجود در صنعت نفت  ،بھره برداري مناسب از مخازن نفت براي توليد بيشتر با ھزينه مناسب ،برداشت نفت
قيمت پايين و  ،تزريق آب ھوشمند مي باشد که به دليل استفاده آسان، در ازدياد برداشت نفتمي باشد. يکي از روش ھاي متداول 

طبيعت سازگار با محيط زيست توجه بسياري را در بين محققين به خود جلب کرده است. آب ھوشمند بوسيله مکانيزم ھاي گوناگوني 
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ھميدن مکانيزم اصلي مي تواند کمک بسياري در انتخاب محلول آب باعث افزايش بازيافت نفت مي شود که شناخت اين مکانيزم ھا و ف
تزريق سورفکتانت مي باشد.  ،ھوشمند شود و توانايي توليد نفت را افزايش داد. يکي ديگر از روش ھاي موجود در ازدياد برداشت نفت

نفت نتايج خوبي داشته است و در صنعت نفت  استفاده از سورفکتانت ھا يا مواد فعال سطحي در نقاط مختلف دنيا و در ازدياد برداشت
مورد توجه واقع شده است. سورفکتانت ھا با کاھش کشش سطحي بين آب و نفت باعث افزايش بازيافت نفت مي شوند. حال استفاده 

صورت مجزا  ترکيبي از اين دو روش نتايج رضايت بخشي را حاصل کرده است و بازيافت نفت را نسبت به حالتي که اين فرايندھا به
آب ھوشمند و سورفکتانت اثرات آن بر بازيافت  ،انجام مي شدند, افزايش داده است. در اين پژوھش با بررسي تناوب تزريق آب دريا

و نمک سديم سولفات بيشترين بازيافت را  CTABنفت ارزيابي شده است. طبق آزمايشات صورت گرفته استفاده از سورفکتانت 
درجه نسبت به آب دريا کاھش مي دھد و باعث افزايش  ۵٠ در تست ھاي زاويه تماس، زاويه را تا  CTABه از حاصل مي کنند. استفاد

ترين اثر را در بين نمک ھا بر روي بازيافت داشته است. حالت تناوب تزريق به دو  درصدي بازيافت مي شود. يون سديم ھم کم ۵١ 
ھاي  حالت تناوب تزريق ھم يون دوم عکس نوع اول است. در شد و نوع وشمند تزريقآب ھ دريا سپس باشد. نوع اول ابتدا آب مي صورت
توليد شوند ولي سورفکتانت ھاي  درصدي  ١٠ تا ٣ باعث افزايش  آب را بشويند و و سطح تماس نفت و ديواره از توانند کمي ھا فقط مي نمک

 CTAB وSDS  درصدي بازيافت مي شوند ١٩  و ٣١ باعث افزايش.  
 
  

ھاي سبد بھينه  ھاي توسعه اي ميادين در تعيين سبد بھينه طرح بررسي اثر معيارھاي فني، اقتصادي، حقوقي، و اجرايي طرح  ٢١
(دانشگاه تھران، دانشکده  کارشناسي ارشد -/ فاطمه گلفام؛ زينب سازور، علي وکيلي.اي شرکت ملي نفت ايران ھاي سرمايه طرح

  .١٣٩٨ صنايع) ، مھندسي صنايع، رشته مھندسي 
  
 Oil and Gas/ ميدان نفت و گاز Investmentگذاري  / سرمايهProjectsھا  / طرحOil Field Developmentتوسعه ميدان نفتي   

Field زنجيره ارزش /Value Chain قراردادھا /Contracts تحليل سلسله مراتبي /Analytical Hierarchy Process /
  Conceptual Frameworkفھومي / مدل مStrategyاستراتژي 

    
 ٩٨٠٠٠۴  

  چکيده 
ھا و  ھاي کالن و بکارگيري فناوري گذاري در توسعه ميادين نفتي و گازي کشور دو بعد اقتصادي و فني بدليل نياز به سرمايه

ررات باالدستي و ھاي نوين از اھميت زيادي برخوردار است، اما ابعاد حقوقي آن نيز به جھت انطباق با قوانين و مق تکنولوژي
ھا  ھاي باالدستي نظير نحوه برون سپاري طرح ھاي اجرايي طرح-باشد. ھمچنين نقش شاخصه مھم و غيرقابل انکار مي کشوري بسيار

ھا بر کسي پوشيده نيست. به  ھا و بازدھي فني و اقتصادي آن گري شرکت ملي نفت ايران در موفقيت طرح و نيز ميزان سطح تصدي
اي ميادين نفتي و گازي کشور ضروري است تا تمام ابعاد فني، اقتصادي،  ھاي توسعه منظور مديريت سبد بھينه طرحه ھمين دليل ب

اي  ھاي توسعه ھا با ھم و بر روي سبد بھينه طرح ھا مورد بررسي قرار گرفته و اثرات متقابل اين حوزه حقوقي و اجرايي طرح
اي ميادين نفت و گاز در ابعاد فني،  ھاي توسعه عوامل و متغيرھاي تأثيرگذار بر طرحھدف اين پروژه، شناسايي ميادين تحليل شود. 

ھا بر  ھا و بررسي اثرات آن ھا و معيارھاي مربوطه، بررسي معنادار بودن آن اقتصادي، حقوقي و اجرايي، تعريف کم و کيف شاخص
مندي از نظرات  استفاده از مطالعه ادبيات موضوع و بھرهباشد.  در راستاي تحقق اھداف ذکر شده با  روي انتخاب سبد بھينه مي

بندي شده و  ھاي تأثيرگذار شناسايي، تدوين و تعريف شده و طي توزيع دو پرسشنامه اولويت خبرگان شرکت ملي نفت ايران شاخص
چارچوبي از  AHPھاي برتر جھت انجام مقايسات زوجي در پرسشنامه سوم قرار گرفتند. با انجام محاسبات به روش  شاخص
ھاي سبد بھينه تنظيم شد. در پايان  ھاي مؤثر بر اساس اولويتشان به دست آمد. در نھايت پرسشنامه چھارم جھت بررسي شاخص شاخص

نيز با استفاده از نتايج پرسشنامه سوم و چھارم جھت بررسي وجود رابطه معنادار بين متغيرھاي مستقل (معيارھاي فني، اقتصادي، 
 ھاي آماري استفاده شد. جرايي) و متغير وابسته تحقيق (تعيين سبد بھينه) از آزمونحقوقي و ا
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بررسي اثر مکمل ياري روغن سياه دانه بر شاخص ھاي آنتي اکسيداني و استرس اکسيداتيو پالسمايي پس از يک جلسه فعاليت   ٢٢

(دانشگاه دانشگاه  کارشناسي ارشد -گرگاني. / زھرا موسوي نژاد؛ رزيتا فتحي؛ الھه طالبيورزشي در مردان آتش نشان
  .١٣٩٧ مازندران، رشته فيزيولوژي ورزشي)، 

  
  Tests/ آزمون ھا Men/ مردان Activitiesھا  / فعاليتSports/ ورزش Stressاسترس   
    
 ٩٧٠٠۴٠  

  چکيده 
و استرس اکسيداتيو پالسمايي پس از  ھدف از پژوھش حاضر بررسي اثر مکمل ياري روغن سياه دانه بر شاخص ھاي آنتي اکسيداني

مرد آتش نشان مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٢۴ يک جلسه فعاليت ورزشي در مردان آتش نشان مي باشد جامعه آماري 
تفاوت معني داري داده ھا با آزمون آناليز واريانس تکراري و آزمون تعقيبي تجزيه و تحليل شدند. يافته ھا نشان مي دھد  عسلويه است.

بين گروه مکمل و گروه دارونما بر سطوح سرمي در پاسخ به ورزش مشاھده نشد. بين گروه مکمل و دارونما تفاوت معني داري وجود 
در پاسخ به فعاليت ورزشي شديد مردان آتش نشان مي گردد  MDAدارد . چھار ھفته مصرف مکمل سياه دانه منجر به کاھش سطح 

  ند مفيد باشد.دبنظر ميرسد مکمل سياه دانه ممکن است براي افرادي که در فعاليت شدي  MDAطح ندارد. بنابر کاھش  اما تاثيري بر س
  

/ محمدرضا حسني؛ آرزو بررسي اثر ميدان الکترو مغناطيسي بر فرآيند ازدياد برداشت نفت با استفاده از نانوذرات مغناطيسي  ٢٣
(مخازن  (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مھندسي شيمي، رشته مھندسي نفت کارشناسي ارشد -جعفري؛ احسان صفري.

  .١٣٩٧ کربوري)) ، ھيدرو
  
/ مخزن ھيدروکربن Enhanced Oil Recovery (EOR/ ازدياد برداشت نفت (Magnetic Nanoparticlesنانوذرات مغناطيسي   

Hydrocarbon Reservoirميدان الکتريکي /Electrical Field   
    
 ٩٧٠٠۴۵  

  چکيده 
ھاي گرمايي، شيميايي و سيالب زني براي افزايش توليد نفت باقيمانده  ھاي ثالثيه يا ھمان ازدياد برداشت نفت مانند روش امروزه روش

ھاي سنتي ازدياد برداشت نفت گاھي اوقات داراي معايبي مانند آسيب زيست محيطي  شوند. استفاده از روش در مخازن به کار گرفته مي
کند. به  ھا را با محدوديت مواجه مي ھمچنين ميزان پايين بازيابي نفت نسبت به روشھاي نوين برداشت نفت ھستند که استفاده از آن و

ھاي سنتي، معايب کمتري نيز داشته باشد ضروري به نظر  ھمين دليل مطالعه بر روي روشي که عالوه بر دارا بودن مزاياي روش
ھاي به روز  ھاي جديد مانند تزريق نانوسيال و بھبود عملکرد آن با استفاده از فناوري گيري از روش بھرهھاي اخير  رسد. در سال مي

مانند استفاده از امواج الکترومغناطيسي براي بھبود کارايي ازدياد برداشت نفت مورد توجه و مطالعه محققين واقع شده است. اعمال 
ھاي ازدياد برداشت نفت است که با گرم کردن مخزن و به دنبال  غناطيسي يکي از روشميدان الکترومغناطيسي در حضور نانوذرات م

شود. با توجه به اين موضوع که مطالعات اندکي بر روي  آن نفت و نانوسيال منجر به کاھش گرانروي نفت و تسھيل در برداشت آن مي
يند، اين تکنيک نيازمند تحقيقات و مطالعات بيشتر در تر اين فرآ رسد براي بررسي دقيق اين روش صورت گرفته است به نظر مي

تري از آن به عمل آيد. لذا در اين پژوھش به بررسي  مقياس آزمايشگاھي و پايلوت است تا از لحاظ عملياتي و اقتصادي ارزيابي دقيق
ن به روش ھم رسوبي سنتز شد و سپس اثر ميدان الکترومغناطيسي بر ضريب بازيافت نفت پرداخته ميشود. در ابتدا نانوذرات اکسيد آھ

به وسيله سيتريک اسيد اصالح سطح گرديد. ھمچنين نانوذره اکسيد منگنز نيز به عنوان يک نانوذره که تا کنون در فرآيندھاي ازدياد 
بررسي اثر  برداشت نفت به کار نرفته و از سمت ديگر داراي خواص الکترومغناطيسي مناسبي است، تھيه و به کار گرفته شد. براي

حضور نانوذرات و ھمچنين اثر ميدان الکترومغناطيسي بر نرخ برداشت نفت آزمايشھاي سيالب زني درون ميکرومدل انجام شد و 
به دست آمد مقايسه گرديد. نتايج آزمايش سيابزني در عدم حضور  ١٩ /٨نتايج حاصل با نتيجه به دست آمده از سيالبزني با آب که 

درصد افزايش مي يابد. از سوي ديگر، حضور ميدان  ٣۵ /۴۵با افزايش غلظت نانوذرات بازيافت نفت نيز تا  ميدان نشان داد که
 ٧٠ سانتي پويز به  ١٠١٠ گرديد. کاھش گرانروي نفت از  ٧٩ /٨٣الکترومغناطيسي منجر به افزايش بسيار زياد ضريب بازيافت نفت تا 

درجه سانتي گراد و ھمچنين شکستن ترکيبات سنگين نفت به اجزاي  ٩٨ ه سانتي گراد به درج ٢۵ سانتي پويز به دليل افزايش دما  از 
  سبک تر، يکي از عوامل مھم در افزايش ضريب بازيافت نفت است.
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/ نگارش مھدي فوالدوند منصوري؛ استاد راھنما محمدرضا آزمايي مخازن شکافدار بررسي اثر ناھمگني شکاف بر آناليز چاه  ٢۴

(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم  کارشناسي ارشد - استاد مشاور شھاب گرامي؛ استاد مشاور صنعتي مھناز حکمت زاده.رسايي؛ 
  .١٣٩۶ و تحقيقات، دانشکده مھندسي نفت، رشته مھندسي نفت، گرايش مخازن ھيدروکربوري) ، 

  
  آزمايي مخزن شکافدار/ تخلخل/ تراوايي/ آناليز/ چاه  
    
 ٩۶٠٠٠٢  

  ه چکيد
درصنعت نفت وگاز، باتوجه به اھميت مخازن شکافدارو با درنظرگرفتن اين واقعيت که اغلب سازندھاي نفتي درايران ازنوع شکافدار 

نظر ه روري بـازن ضـاراين مخـرفت رھاي موثر برـبررسي پارامت و طبيعت ناھمگن و غيرقابل پيش بيني اين نوع مخازن، مي باشند
از  ھا براي شناخت و بررسي ويژگي ھاي کلي مخازن شکافدار مي باشد. حال حاضر يکي ازبھترين راهچاه آزمايي در مي رسد.

آنجايي که رفتار و ويژگي ھاي شکاف عامل اصلي رفتار متفاوت اين مخازن محسوب مي شود، بررسي پارامترھاي آن و ارتباط آن ھا 
وجود ناھمگني موضوعي غيرقابل اغماض درمخازن شکافدار است  ست.با يکديگر عامل کليدي در پيش بيني رفتارمخازن شکافدار ا

موضوعي که دراغلب مدل ھاي ايده آل درنظر گرفته نمي شود. مخازن شکافدار طبيعي داراي تراوايي کمي درکليت سنگ بوده و 
  عمده سھم تراوايي ودر نتيجه توليد ازشکاف ھاي موجود درآنھاست.

  
  

/ نگارش جواد ملقن؛ محمد ان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براي توسعه پايدار عسلويهبررسي استراژي ھاي سازم  ٢۵
  .١٣٩٧ (دانشگاه پيام نور، رشته آموزش محيط زيست) ،  کارشناسي ارشد -شبيري؛ مريم الريجاني.

    
 Pars Special Economic / منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسAssaluye/ عسلويه Sustainable Developmentتوسعه پايدار 

Energy Zoneھاي توسعه/ سازمان ھا  / استراتژي  
    
 ٩٧٠٠٣٧  

  چکيده 
ھدف از اين پژوھش بررسي استراتژي ھاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براي توسعه پايدار عسلويه، روش اين 

باشد. جامعه آماري اين پژوھش شامل کليه مديران ، روسا پژوھش از لحاظ ھدف کاربردي ونوع تحقيق ميداني با ماھيت پيمايشي مي 
کارشناسان را به طور تصادفي با  نفراز مديران ، روسا و ١۴٠ از بين اين تعداد  نفر در عسلويه مي باشند. ١٨٠٠ وکارکنان به تعداد 

قابليت اعتماد آن ازروش آلفاي کرونباخ با  استفاده از فرمول مورگان به عنوان نمونه آماري انتخاب و پرسشنامه که روايي ، پايايي و
آن ھا درخواست شد که  توزيع واز نفر ١۴٠به روش نمونه گيري تصادفي ، بين  به تاييد رسيده است،  SPSS22استفاده از نرم افزار 

شارکتي در سازمان منطقه به سواالت آن به دقت پاسخ دھند. نتايج فرضيه اول تحقيق نشان داد که به کارگيري رويکردھا و شيوه ھاي م
ويژه اقتصادي انرژي پارس درتوسعه پايدار عسلويه تاثيردارد. نتايج فرضيه دوم  تحقيق نشان داد که تامين منافع اجتماعي در سازمان 

ار از منابع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه پايدار عسلويه تاثير دارد. نتايج فرضيه سوم تحقيق نشان داد که استفاده پايد
  طبيعي درسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه پايدار عسلويه تاثير دارد.

 
  

بررسي امکان حذف برخي از آالينده ھاي شيميايي در پساب صنعتي منطقه ويژه انرژي پارس با استفاده از اکسيژن فعال   ٢۶
(دانشگاه خليج  کارشناسي ارشد - با مشاوره زارعي، ماندانا. -، خسرو./ اعظم آيين جمشيد؛ به راھنمايي آيين جمشيدپالسماي سرد

  .١٣٩٧ فارس، دانشکده علوم و فنون دريايي، رشته محيط زيست دريا) ، 
  
/ منطقه ويژه Oxygen/ اکسيژن Plasma/ پالسما Sanitary Water/ پساب صنعتي Industrial Pollutantsھاي صنعتي  آالينده  

  Pars Especial Economic Energy Zoneارس اقتصادي انرژي پ
    
 ٩٧٠٠۵۵  



  پايان نامه                                                                                    لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

١۵ 
 

  چکيده 
ھاي دريايي است.  سازگان ترين عوامل آلودگي بوم تخليه پساب شھري و صنعتي حاوي مواد زائد، ترکيبات شيميايي و سموم يکي از مھم

باشد. از  پيشرفته مانند اکسيژن فعال ميپالسماي سرد فناوري منحصر به فردي است که يکي از منابع اصلي توليد مواد اکسيدکننده 
ترين چالش فناوري پالسماي سرد  توان براي تصفيه آب آشاميدني و فاضالب استفاده نمود. در حال حاضر بزرگ اکسيژن فعال مي

ژن در ھاي اکسي يي دگرشکلآھاي واقعي و بزرگ است. اين تحقيق باھدف بررسي کار پذيري و عملياتي نمودن آن در مقياس مقياس
تصفيه پساب صنايع نفت و گاز اجرا گرديد. اين تحقيق باھدف بررسي اثر اکسيژن فعال توليدشده با فناوري پالسماي سرد بر غلظت 

پساب  pH)، دما و TSS) ، کل مواد معلق (CODشيميايي اکسيژن( )، تقاضايBOD5اکسيژن (سولفيد ھيدروژن، تقاضاي زيستي  
ھاي  جتمع گاز پارس جنوبي و پتروشيمي مبين، ھمچنين محاسبه راندمان حذف و زمان بھينه حذف سنجهم ٨ و  ٧ ، ۶ھاي  پااليشگاه

انجام گرديد. دستگاه پالسماي سرد مورد استفاده در اين تحقيق از شرکت دانش بنيان آريا  ١٣٩٧ مورد بررسي، در بھار و تابستان 
  H2Sو CODھاي  ، و سنجهHACHحمل  ھا با دستگاه چندکاره قابل نمونه pHپالسما گستر پارس تھيه گرديد. اکسيژن محلول، دما و 

گيري شدند.  به روش وزن سنجي اندازه TSS و HACH Dr-۴٠٠٠و Palintest  ٧١٠٠ ھاي نوري سنج به ترتيب با استفاده از طيف
و  CODترين کارايي حذف براي  بيشدھد که:  تعيين گرديدند.  نتايج اين تحقيق نشان مي AHPAھا طبق روش کارھاي کليه سنجه

TSS ھاي  و براي سنجه ۶ در پساب پااليشگاه  %٨۵و  %٧٢ نبه ترتيب به ميزاBOD5   وH2S  ٩۵و  %٧۵به ترتيب به ميزان% 
و پتروشيمي  ٨ ، ٧، ۶ھاي  در پساب پااليشگاه TSSو   COD،H2Sدر پساب پتروشيمي مبين بود. بين غلظت اکسيژن فعال با غلظت 

  در پااليشگاه  pHو  BOD5). بين غلظت اکسيژن فعال با مقدار پارامترھاي  ٠۵/٠P-valueدار منفي وجود داشت ( ن رابطه معنيمبي
 ٨ و  ۶ ھاي  دار مثبت بين اين متغيرھا در پااليشگاه دار منفي وجود داشت درصورتيکه رابطه معني و پتروشيمي مبين رابطه معني ٧

و پتروشيمي  ٧ ھاي پااليشگاه  فزايش دماي پساب در نيم ساعت ابتدايي برھمکنش با اکسيژن فعال در نمونهرغم ا مشاھده گرديد. علي
يافت. حداقل مقدار پارامترھاي  مبين، به طور کلي درجه حرارت پساب با افزايش زمان برھمکنش با اکسيژن فعال، کاھش مي

BOD5،H2S  وTSS ر از مقرارت سازمان حفاظت محيطزيست ايران براي حد مجاز تخليه شده با اکسيژن فعال کمت در پساب تصفيه
 %٩۵ترين راندمان حذف با  باشد. بيش ھاي سطحي مي بيشتر از حد مجاز تخليه در آب CODکه مقدار  ھاي سطحي بود درحالي در آب

در پساب پتروشيمي مبين  CODکاھش مربوط به کاھش  %٢١در پساب پتروشيمي مبين و کمترين راندمان با  H2Sمربوط به کاھش 
   بود. زمان بھينه حذف پارامترھاي مورد بررسي به مدت دو ساعت بود.

 
  

کارشناسي  -/ عبدهللا درويشي؛ تھمينه جاللي؛ پويا منشور، ابراھيم حسني ضيابري.بررسي بازده سلول ھاي خورشيدي اليه نازک  ٢٧
  .١٣٩۶ حالت چامد) ، (دانشگاه خليج فارس، گروه فيزيک، رشته فيزيک  ارشد

    
/ بازده انرژي Computer Softwareاي  افزار رايانه / نرمSolar Energy/ انرژي خورشيدي Fuel Cellsسلول ھاي سوختي 

Energy Efficiency شبيه سازي /Simulation  
    
 ٩۶٠٠۴٨  

  چکيده 
نرژي وابستگي تنگاتنگي به رفاه اقتصادي و کيفيت کننده پيشرفت جوامع انساني است. منابع پاک ا عرضه و تقاضاي انرژي تعيين

خصوص در کشور ما)،  صرفه و در دسترس بودن (به به زندگي در جوامع بشري دارند. در اين بين انرژي خورشيدي به دليل مقرون
الکتريکي تبديل کنند. امروزه  را مستقيما  به انرژي توانند با جذب بخشي از اين انرژي آن ھاي فتوولتايي مي اي دارد. سلول جايگاه ويژه

اي در بازار فتوولتايي دارند. مشکل اصلي  ھاي خورشيدي مبتني بر سيليکون به دليل دوام و بازده تبديل انرژي خوب سھم عمده سلول
ھا، به  اين سلول اند. اما نازک سيليکوني براي مقابله با اين مشکل طراحي شده ھاي اليه ھا است و سلول ھا قيمت تمام شده آن اين سلول

ھاي زيادي  ھاي اخير روش ھا را جذب کنند. در سال از انرژي تابيده شده به آن %٣٠توانند حدود  دليل ضخامت کم اليه فعال، فقط مي
ا در ھ کننده ھا ابداع شده است که استفاده از اليه ضدبازتاب در جلو و منعکس ھا و بھبود بازده آن براي افزايش جذب نور در اين سلول

آوري الکترون  اي در توانايي سلول براي جمع کننده چنين نحوه آاليش و ميزان آن، نقش تعيين ھا است. ھم پشت سلول از موارد مھم آن
شود و سپس  در آزمايشگاه بررسي مي SODھاي توليدي در سلول دارد. در اين پژوھش ابتدا نحوه آاليش ويفر سيليکوني با روش  حفره
 پردازيم. سازي شده مي ھاي مختلف شبيه ساختارھاي جذب نور در سلول اليه نازک سيليکوني، به مقايسه بازده سلولسازي  با شبيه

  
  
  



  پايان نامه                                                                                    لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

١۶ 
 

  
/ نگارنده ساسان صالحي؛ استاد راھنما سعيد بحرينيان؛ استاد مشاور ) در مخازنsloshingبررسي پديده حرکت نوساني مايع (  ٢٨

(دانشگاه شھيد چمران اھواز، دانشکده مھندسي،  کارشناسي ارشد - ر صنعتي حميدرضا عالقبند.عليرضا دنه دزفولي؛ استاد مشاو
  .١٣٩٧ گروه مھندسي مکانيک، رشته گرايش تبديل انرژي) ، 

    
  ھاي نفتي ايران/ شبيه سازي/ جريان سيال/ گرانش مخزن/ شرکت ملي پخش فرآورده

    
 ٩٧٠٠٠١  

  چکيده 
کت نوساني سطح مايع درون مخازن مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا پديده حرکت نوساني مايع تشريح در اين پايان نامه پديده حر

و تعريف شده است. سپس معادالت و فرضيات حاکم بر حرکت نوساني مايع درون مخازن دو بعدي مستطيلي و دو بعدي استوانه اي 
مناسب، پديده حرکت نوساني سطح مايع در مخازن دو بعدي مستطيلي و دو استخراج شده است. پس از آن و با استفاده از شرايط مرزي 

بعدي استوانه اي شبيه سازي شده است. پديده حرکت نوساني سطح مايع در مخازن سه بعدي مستطيلي، سه بعدي استوانه اي و در 
منظور اطمينان از صحت شبيه سازي نھايت مخزن کاميون حمل شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران شبيه سازي شده است. به 

ھاي انجام شده، نتايج حل عددي با ساير نتايج تجربي و عددي موجود در مراجع مقايسه شده است که تطابق خوب اين نتايج، حاکي از 
ف ارائه اعتبار حل عددي مذکور است. الگوريتم ھايي جھت شبيه سازي جريان سيال تحت شتاب خطي ثابت و در بازه ھاي زماني مختل

گرديده است. در نھايت نيز با استفاده از الگوريتم ھاي پيشنھادي، فرآيند  پديده حرکت نوساني سطح مايع در شرايط زماني متفاوت شبيه 
سازي شده است و اثرات انتقال نوسانات سطح مايع بر حسب ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي ھاي صورت 

  اين موضوع است که سطح مايع بعد از زماني مشخص به حالت پايا رسيده است. گرفته بيانگر
 
  

/ حسنعلي نظري؛ حسينعلي بھرام زاده؛ ھادي بررسي تأثيربرند سازي بر کيفيت ارائه خدمات در جايگاه ھاي عرضه سوخت  ٢٩
  .١٣٩٧ ت بازرگاني گرايش بازاريابي) ، (آموزش عالي حکيمان بجنورد، رشته مديري کارشناسي ارشد - سعيدي، فاطمه احمد نژاد.

    
  / برندTechnology/ فناوري Employee Empowerment/ توانمندسازي کارمندان Personnel Trainingآموزش کارکنان 

    
 ٩٧٠٠٢٨  

  چکيده 
بقاء در ھر دو سطح شرکت ھا بايد به دنبال خلق و افزايش ارزش از طريق ايجاد يک زنجيره ارزش توسط برند خود باشند و براي 

محلي و جھاني بايد نگاھي جھاني به اين زنجيره ارزش داشته باشند.ھدف اين زنجيره ارزش برند جھاني توليد خروجي ھاي با ارزشي 
است که به بقاء و رشد شرکت ھا از طريق جذب مشتريان جديد و يا حفظ و توسعه مشتريان فعلي کمک نمايد. ھدف اين مطالعه بررسي 

برند سازي بر کيفيت ارائه خدمات در جايگاھاي سوخت با ھدف سنجش تاثير برند سازي بر کيفيت ارائه خدمات در جايگاھاي  تاثير
سوخت مي باشد. دراين راستا، مطالعه اي به صورت کتابخانه اي انجام گرديد و نتايج ارزيابي مقاالت و تحقيقات مختلف داخلي و 

ائه خدمات تاکيد نمودند. در گام نھايي اين تحقيق به بررسي برندسازي بر کيفيت ارائه خدمات خارجي نيز تاثير برندسازي در ار
پرداخته شد. تحقيقات مختلف اثر مثبت تجربه برند، کيفيت خدمت و ارتباط برند را نشان داد.  روش پژوھش توصيفي بوده و براي جمع 

تا روايي تحقيق توسط صاحب نظران و پايايي آن با تعيين آلفاي کرونباخ آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.در اين راس
) مورد تاييد قرار گرفت و تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از روش ھاي آماري و توصيفي و استنباطي به وسيله نرم افزار ٠.٨٠٢ (

 انجام شد. ٢٢ نسخه  spssآماري  
  

  
کارشناسي  - / نگارش مصطفي تيرگر؛ عليرضا معطوفي.زين بر بازار مصرف به روش کيفيبررسي تاثير برندينگ فرآورده بن  ٣٠

  .١٣٩۶ (دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان، گروه مديريت، رشته مديريت اجرايي) ،  ارشد
    

  Fuel Markets/ بازار سوخت Petroleum Product/ فرآورده نفتي Gasolineبنزين 
    
 ٩۶٠٠۴۶  
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١٧ 
 

  چکيده 
ھاي  ھدف از اين پژوھش، بررسي تأثير برندينگ فرآورده ھاي بنزين بر بازارمصرف به روش کيفي مي باشد.  بدين منظور از روش

کيفي شامل فوکوس گروپ و پرسشنامه براي جمع آوري داده ھا و ھمچنين از يافته  ھا و گزارشات چند شرکت بزرگ نفتي و شرکت 
در بخش مطالعات  کتابخانه اي استفاده گرديده است. حجم نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران  ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران

آزمون ھاي آماري و مطالعات صورت گرفته  نمونه در شھر تھران که  بصورت سيستماتيک برپايه نوع خودرو انتخاب گرديد؛ ٣٨۴ 
ميزان مصرف سوخت است؛ ايرانيان يکي از گران ترين  و بي کيفيت  نشان مي  دھد باتوجه به درآمد سرانه، قيمت اتومبيل که بيانگر

از مردم خواستار داشتن سوخت باکيفيت و  اکتان باال براي خودرو بودند و  %٧/٨٠ ترين سوخت ھاي جھان را مصرف مي کنند. 
رود برندھاي معتبر خارجي سوخت از مردم خواھان و% ۶٩ /۵ ١معتقدند بنزين داخلي داراي افت کيفي نسبت به بنزين خارجي است و 

از براي رقابت در بازار داخل و آماده مصرف ھستند و  آمارھا نشان مي دھد که اقبال مردم به برندھاي خارجي سوخت بسيار باالست. 
  ي گردد.مصرف تأثير بااليي داشته و موجب رونق بنگاھھاي اقتصادي و بازارفروش م ھاي سوختي در بازاراين رو برندينگ فرآورده 

 
  

مددي؛ استاد  / نگارش احسان عليبررسي تاثير تزريق آب ھوشمند با نانو سيليکا در ازدياد برداشت نفت از مخازن ماسه سنگي  ٣١
(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تھران مرکزي،  کارشناسي ارشد - راھنما علي اسفندياري بيات؛ استاد مشاور صنعتي خليل افسري.

  .١٣٩۶ ، گروه مھندسي نفت، رشته گرايش مخازن ھيدروکربوري) ، دانشکده فني مھندسي
  
  ازدياد برداشت نفت/ نانوسيليکا/ ترشوندگي/ سيالب زني/ تزريق آب/ مخزن ماسه سنگي  
    
 ٩۶٠٠٠٣  

  چکيده 
ھند که با بھينه سيالب زني، يکي از متداول ترين روش ھاي افزايش بازيافت نفت از مخازن نفتي است. مطالعات اخير نشان مي  د

کردن ترکيب يوني و ميزان شوري آب تزريقي، بازيافت حاصله از اين روش افزايش مي يابد. ھدف  از اين پژوھش، افزايش بازيافت 
سيالب زني آب ھوشمند  ميزان  .ه مي شودثالثيه ي حاصل از سيالب زني در سنگ ھاي ماسه سنگي، با تغيير ترکيب يوني و  ناميد

تحقيق در موردتغيير شيمي آب تزريقي و اضافه کردن نانو اکسيد سيليکا به عنوان  يقي است، که اين تکنيک اصطالحاً شوري آب تزر
يک کاتاليزور، چگونگي اثر يون ھا حين اجراي اين فرآيند در مخازن ماسه سنگي ، از موضوعات جالب وچالشي صنعت نفت است. 

تست زاويه تماس  که به وسيله قراردادن آن در آب سازند به شرايط مخزن رسيده بود،در اين پژوھش از نمونه سنگ ھاي ماسه سنگي 
گرفتيم وسپس آن را به مدت دو ھفته در نفت خام قرار داديم تا سنگ ھا به حالت نفت دوست برسند .سپس سنگ ھا رادرون محلول 

به مدت سه روز قرارداده و بعد از آن با   PPMھاي نمکي که به صورت تک جزيي،دوجزيي،سه جزيي،چھارجزيي با غلظت ھاي 
ميزان  زاويه تماس ھر قطره نفت تزريقي را در دستگاه  ۵٠٠٠، ۴٠٠٠، ٠٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ۶٠٠٠انجام تست ھاي مربوطه 

 درجه ٢۶ ميزان زاويه تماس از  PPM ١٠٠٠در غلظت  NaClاندازه گيري زاويه تماس را بررسي گرديده ، که در نمک تک جزيي  
غلظت  نيز زاويه تماس اندازه گيري شده در CaCl2رسيده است.  ھمچنين در نمک تک جزيي  PPM ۶٠٠٠درجه در غلظت  ٣۴ به 

١٠٠٠ PPM  ۶٠٠٠درجه  بوده است که اين مقدار در غلظت  ٣٠ به مقدار PPM  درجه رسيده است.در تمامي نمک ھا نيز اين  ۴۶ به
ھمچنين در اين پژوھش  از  چه ميزان غلظت شوراب بيشتر باشد ميزان زاويه تماس بيشتر است.اتفاق افتاده  است و به طور کلي ھر 

سپس نفت خام مورد  ا توسط آب سازند اشباع مي کنيم وابتدا شيشه ھاي تست ميکرومدل ر تست ھاي ميکرومدل نيز استفاده گرديد.
و آب ھوشمند را نيز  )خليج فارس(ود که شامل آب مقطر ، آب  دريا در نھايت سياالت خ نظر را به آن تزريق مي کنيم تا اشباع گردد،

تزريق شد ، تا ميزان حرکت نفت درون سطح  ميکرومدل تجزيه و تحليل گردد.ميزان ضريب بازيافت نفت در   cc/hr ٠.۵۵با نرخ 
مي باشد. و در نھايت براي  %۴١  و اين مقدار  براي زماني که سيال تزريقي آب دريا است %٠۵/٠شرايطي که آب مقطر تزريق شد 

مي  رسد که نشان مي دھد آب ھوشمند نقش مھمي را در ازدياد برداشت نفت ايجاد مي کند. ھمچنين  %۴٠آب ھوشمند اين ميزان به 
از  ٢٠٠٠، ١۵٠٠، ١٠٠٠، ٧٠٠، ۵٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ PPMبراي تزريق نانو  ذره سيليکا نيز ميزان بازيافت نفت در غلظت ھاي 

  .رسيده است  ٢٠٠٠ PPM  در غلظت   %۵٢ به  PPM  ١٠٠در غلظت   %۴٠ 
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بررسي تأثير توانايي بازاريابي بر مزيت رقابتي و عملکرد مالي با نقش مدرن مديريت ريسک در سازمان منطقه ويژه اقتصادي   ٣٢

ي؛ مشاور صنعتي مھدي / نگارش علي ملک پور؛ استاد راھنما احمد عسکري؛ استاد مشاور عليرضا منصورانرژي پارس
(دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد، گروه مديريت، رشته مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي)،  کارشناسي ارشد - رادمنش.

 ١٣٩٧.  
    

  بازاريابي/ مزيت رقابتي/ عملکرد/ مديريت ريسک/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
    
 ٩٧٠٠٠٩  

  چکيده 
تأثير توانايي بازاريابي بر مزيت رقابتي و عملکرد مالي با نقش مدرن مديريت ريسک در سازمان منطقه ھدف از اين پژوھش بررسي 

ويژه اقتصادي انرژي پارس است. روش پژوھش حاضر تحليلي توصيفي از نوع پيمايشي و از نظر ھدف کاربردي مي باشد. جامعه 
اريابي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد که کليه نفر از مديران، کارشناسان خبره باز ۵٢ آماري پژوھش شامل 

جامعه آماري اين پژوھش به روش سرشماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد. ابزار پژوھش در اين تحقيق شامل چھار 
)، بھبود ١٣٩٠ رقابتي(حسيني، )، مزيت١٣٨۴ پرسشنامه استاندارد توانايي بازاريابي (آثاھن و گيما ترجمه رضايي دولت آبادي،

) بوده است. روايي ١٣٩٠ ) و پرسشنامه استاندارد مديريت ريسک در سازمان (بيلندي،١٣٩٣  عملکرد مالي(برادران و پاک مرام،
بي پرسشنامه ھاي مذکور برمبناي ديدگاه خبرگان و پايايي انان نيز بر اساس ضريب الفاي کرونباخ براي پرسشنامه توانايي بازاريا

مورد ارزيابي و  ٠ /٧٧٣ و پرسشنامه مديريت ريسک در سازمان  ٠ /٧١٠ ، بھبود عملکرد مالي  ٠ /٧۶۵، مزيت رقابتي ٠ /٨١٨ 
تک نمونه اي و روش الگويابي  tمحاسبه گرديد که بيانگر پايايي مطلوب پرسشنامه تحقيق مي باشد. در اين پژوھش از روش آزمون 

يات استفاده شده است.  نتايج حاصل از اين پژوھش نشان داد که ابعاد توانايي بازاريابي بر مزيت معادالت ساختاري جھت تحليل فرض
 رقابتي و عملکرد مالي با نقش مدرن مديريت ريسک در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تاثير مثبت و  معني داري دارد.

 
  

ادراتي با توجه به نقش ميانجي رفتار استراتژيک و ھوش بازار خارجي بررسي تاثير فاصله رواني ادراک شده بر عملکرد ص  ٣٣
 -/ نگارش ماندانا عباسي؛ استاد راھنما قاسمعلي بازايي؛ مشاور صنعتي ميثم زندوي.در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

زرگاني، رشته بازرگاني) ، (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تھران مرکزي، دانشکده مديريت، گروه مديريت با کارشناسي ارشد
 ١٣٩۶.  

    
  صادرات/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس/ رفتار/ ھوش تجاري

    
 ٩۶٠٠٢١  

  چکيده 
ھدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير فاصله رواني ادراک شده بر عملکرد صادراتي با توجه به  نقش ميانجي رفتاراستراتژيک و 

ھمبستگي براي انجام اين تحقيق استفاده شده است.  -اقتصادي انرژي پارس، بود. از روش توصيفيھوش بازار خارجي در منطقه ويژه 
باشد که تعداد  شرکت ھاي فعال در حوزه صادرات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  مي هجامعه آماري تحقيق حاضر شامل کلي

ن کارکنان بخش امور بين الملل شرکت ھا توزيع گرديد که تعداد کل شرکت مي باشد. با توجه به موضوع تحقيق پرسشنامه بي ١۴ آنھا 
نفر جھت پاسخگويي به پرسشنامه  ٩٢ نفر مي باشند که با استفاده از فرمول کوکران  ١٢١ شرکت  ١۴ کارکنان بخش امور بين الملل اين 

متغير را مي سنجد.  ٣ سوال است و  ۵۴ که داراي  تحقيق انتخاب شدند. براي بررسي متغير ھاي تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شد
پايايي پرسش نامه ھا به وسيله ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد، روايي محتوايي پرسش نامه ھا توسط جمعي از اساتيد دانشگاه و روايي 

ن، فراواني، انحراف استاندارد، ھا توسط تحليل عاملي تاييدي مورد تاييد قرار گرفت. از آمار توصيفي براي توصيف ميانگي سازه آن
حداقل و حداکثر جھت رسم نمودار و جداول استفاده شد. از روش ھاي آمار استنباطي از نوع پارامتريک، از قبيل آزمون کولموگروف 

ري و اسميرنوف براي اطمينان از نرمال بودن داده ھا، تحليل عاملي تاييدي جھت روايي سنجي پرسش نامه ھا مدل معادالت ساختا
ترين يافته ھاي تحقيق نشان داد که، فاصله رواني  تحليل مسير به کمک نرم افزار ليزرل جھت آزمون فرضيه ھا استفاده شده است. مھم

ادراک شده بر عملکرد صادراتي شرکت ھاي فعال صادرات تاثير مثبت معناداري  دارد، رفتار استراتژيک بر عملکرد صادراتي 
تاثير مثبت معناداري دارد، ھوش بازار خارجي بر عملکرد صادراتي شرکت ھاي فعال صادرات تاثير شرکت ھاي فعال صادرات 
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مثبت معناداري دارد، فاصله رواني ادراک شده بر رفتار استراتژيک شرکت ھاي فعال صادرات تاثير مثبت معناداري دارد، فاصله 
تاثير مثبت معناداري دارد، رفتار استراتژيک در رابطه بين  رواني ادراک شده بر ھوش بازار خارجي شرکت ھاي فعال صادرات

فاصله رواني ادراک شده و عملکرد صادراتي شرکت ھاي فعال صادرات نقش ميانجيگري ايفا مي کند، ھوش بازار خارجي در رابطه 
  ند.بين فاصله رواني ادراک شده و عملکرد صادراتي شرکت ھاي فعال صادرات نقش ميانجي گري ايفا مي ک

 
  

/ فرانک ھاي نفتي ھاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده بررسي تاثير متغيرھاي کالن کسب و کار بر در آمد صادرات فرآورده  ٣۴
  .١٣٩٧ (دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي، گروه بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني) ،  کارشناسي ارشد - جوکار؛ اميرحامد رضايي.

  
/ Business/ کسب و کار Exports/ صادرات Economic Factors/ عوامل اقتصادي Petroleum Incomeدرآمدھاي نفتي   

  NIOPDC)ھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهPetroleum Productفرآورده نفتي 
    
 ٩٧٠٠۴٢  

  چکيده 
درآمد  اعي ، سياسي و تکنولوژي  بردر اين پژوھش به بررسي تاثير متغيرھاي کالن  کسب و کار  از بعد  عوامل اقتصادي ، اجتم

ھاي  ھاي نفتي پرداخته شده است. در اين راستا عالوه بر ارزيابي  تاثيرات  عوامل قيمتي بر درآمد صادرات فرآورده صادرات فرآورده
، GDPالص داخلي  نفتي  ، تاثيرات عوامل غير قيمتي را بررسي نمايد. براي محاسبه اين متغيرھا از شاخص ھاي نرخ ارز، توليد ناخ

، شاخص انجام معامله و ، شاخص ادراک فساد، شاخص رفاھيشاخص آزادي اقتصادي ، شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي
استفاده گرديده است.  براي رسيدن به اين ھدف  يک فرضيه اصلي و چھار فرضيه  R&Dشاخص رقابت پذيري جھاني و ھزينه ھاي 

و آزمونھاي ھمبستگي و ھم خطي   ARDLي آنھا از مدل رگرسيوني چند متغيره با روش تخمين که جھت بررس فرعي مطرح گرديده
و آزمون مانايي استفاده شده است براي آزمون فرضيات تحقيق  از داده ھاي  مالي پذيرفته شده شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي 

ده از روش نمونه گيري سيستماتيک ھدفمند برگزيده و اين داده ھا در ايران و داده ھاي شاخص ھا بر اساس امتياز کشور ايران با استفا
ست ا براي انجام آزمون آماري مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان دھنده اين ١٣٩۶ تا  ١٣٨٧ دوره زماني بين سالھاي 

ت فرآورده ھاي نفتي تأثير مثبت و معني داري بر ھم دربلند مدت و ھم در کوتاه مدت متغيرھاي کالن کسب و کار بر درآمد صادرا که
  جاي ميگذارد.

  
  

/ بررسي تأثير نقش سلسله مراتب منابع (يکپارچه سازي و خلق دانش) در عملکرد مالي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٣۵
 - اور صنعتي ابراھيم کشاورز.نگارش محسن ترکاشوند دھنوي؛ استاد راھنما عماد رضايي؛ استاد مشاور فاطمه لطفعليان؛ مش

  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ،  کارشناسي ارشد
  
  يکپارچه سازي/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس/ دانش آفريني/ عملکرد سازماني/ ارزيابي عملکرد  
    
 ٩٧٠٠١٠  

  چکيده 
سلسله مراتب منابع يعني يکپارچه سازي داخلي و خارجي و خلق دانش در عملکرد مالي منطقه ھدف اين تحقيق ، بررسي تأثير نقش 

ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد. پژوھش به لحاظ ھدف کاربردي و  به لحاظ روش تحقيق ھمبستگي مي باشد. جامعه آماري 
نفر مي باشد. اطالعات  ٢٠٠   صادي انرژي پارس که جمعاً پژوھش شامل مديران ، کارکنان و ساير افراد در سازمان منطقه ويژه اقت

نفر  ٢٠٠ گردآوري شده اند.پرسشنامه در بين  ٢٠١۶ تحقيق از روش ميداني و توزيع پرسشنامه استاندارد از مقاله آدامز و ھمکاران ، 
نرم افزار ليزرل استفاده شده است. از کارکنان سازمان توزيع گرديد و براي بررسي فرضيات تحقيق از تکنيک معادالت ساختاري و 

نتايج نشان داد که رسميت بر يکپارچه سازي داخلي و خارجي تأثير مثبتي دارد و ھمچنين يکپارچه سازي خارجي بر خلق دانش و خلق 
  .دانش بر عملکرد مالي سازمان تأثير مثبتي دارد
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ھاي سياسي: (مورد مطالعه ادارات مرکزي شرکت ملي  بررسي تاثير ھوش ھيجاني بر رضايت شغلي با نقش ميانجي مھارت  ٣۶

 کارشناسي ارشد -/ غالمحسين اسکندرپور؛ استاد راھنما اسماعيل اسدي؛ استاد مشاور ليال سعيدي.ھاي نفتي ايران) پخش فرآورده
  .١٣٩۶ ايش تحول) ، (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت دولتي، رشته گر

    
  ھاي نفتي ايران/ مھارت ھا ھوش ھيجاني/ رضايت شغلي/ کارکنان/ شرکت ملي پخش فرآورده

    
 ٩۶٠٠٠۴  

  چکيده 
ھاي سياسي (مورد مطالعه: ادارات  ھدف از انجام اين تحقيق، بررسي تأثير ھوش ھيجاني بر رضايت شغلي با نقش ميانجي مھارت

ھمبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل  -ھاي نفتي ايران ) بود. روش تحقيق توصيفي دهمرکزي شرکت ملي پخش فراور
نفر است که بر اساس فرمول کوکران،  ٩۴٩ ھا برابر با  باشد که تعداد آن ھاي نفتي ايران مي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هکلي

) استفاده شد که ٢٠١۴ رھاي تحقيق از ابزار پرسشنامه برگرفته از مقاله ميسلر (نفر تعيين شد. براي بررسي متغي ٢٧۴ حجم نمونه الزم 
متغير ھوش ھيجاني، رضايت شغلي، مھارت ھاي سياسي را مي سنجد. پايايي پرسش نامه ھا به وسيله  ٣ سوال است و  ۴٠ داراي 

ما و مشاور و روايي سازه آنھا توسط تحليل عاملي ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد، روايي محتوايي پرسش نامه ھا توسط استاد راھن
ھاي آمار استنباطي از نوع پارامتريک، از قبيل آزمون کولموگروف اسميرنوف براي اطمينان  تاييدي مورد تاييد قرار گرفت. از روش

رضيه ھا استفاده شده است. از نرمال بودن داده ھا و مدل معادالت ساختاري و تحليل مسير به کمک نرم افزار لييزرل جھت آزمون ف
ترين يافته ھاي تحقيق نشان داد که، ھوش ھيجاني بر مھارت سياسي تأثير مثبت معناداري دارد، مھارت سياسي بر رضايت شغلي  مھم

 تأثير مثبت معناداري دارد، ھوش ھيجاني بر رضايت شغلي تأثير مثبت معناداري دارد، مھارت سياسي در ارتباط بين ھوش ھيجاني و
  رضايت شغلي نقش ميانجي دارد.

  
  

ي  ي ويژه ھاي توزيع محلي سازمان منطقه بررسي تحليلي تاثير منابع انرژي نامتمرکز به منظور بھينه سازي ولتاژ شبکه  ٣٧
 اله بارگاھي؛ استاد راھنما نويد درياسفر؛ مشاور / نگارش نعمتھاي قابليت اطمينان اقتصادي انرژي پارس مبتني بر شاخص

(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دشتستان، دانشکده مھندسي، گروه برق، رشته مھندسي  کارشناسي ارشد - صنعتي فرشيد اللھويردي.
  .١٣٩۶ ھاي قدرت) ،  برق، گرايش سيستم

    
  قاي/ سوخت فسيلي/ منبع تجديدشدني انرژي/ انرژي خورشيد/ انرژي الکتريکي/ شبکه توزيع/ توليد/ بر گازھاي گلخانه

    
 ٩۶٠٠٠۵  

  چکيده 
ھاي فسيلي و نيز مسائل زيست محيطي، استفاده از انرژي ھاي نو رشد بسياري  ھاي اخير، به دليل محدوديت و گراني سوخت در سال

ي دليل اينکه انتشار گازھاي گلخانه اي دليل اصلي ھشدار جھاني مي باشد، استفاده از تکنولوژي ھايي که آالينده ھاي ده داشته است. ب
اکسيد کربن توليد نمي کنند، بطور طبيعي اين اثرات را حذف خواھد کرد. باال رفتن قيمت سوخت ھاي فسيلي باعث رقابت بيشتر منابع 
تجديد پذير در بازار برق شده است و مي تواند تکنولوژي ھاي بيشتري را تشويق به رقابت در بازار برق نمايد. انرژي خورشيد در 

رژي تجديد پذير است که بصورت مستقيم و غير مستقيم در دسترس مي باشد. تابش خورشيد بزرگترين منبع تجديد دسترس ترين منبع ان
ھاي خورشيدي بکار گرفته شوند، ھمين مقدار  پذير انرژي روي کره زمين است و اگر فقط يک درصد از صحراھاي جھان با نيروگاه

افزايش سطح رفاه اجتماعي، تقاضا براي انرژي الکتريکي افزايش يافته است؛ در  براي توليد برق ساالنه جھان کافي خواھد بود.  با
) براي کمک به شبکه ضرورت پيدا کرده است. ھمچنين در کنار افزايش توليد، با توجه به DGھاي کوچک ( نتيجه وجود نيروگاه

بيني در شبکه  توان انتظار رفتارھاي غير قابل پيشاينکه انرژي الکتريکي را نميتوان به طور مناسب و در سطح وسيعي ذخيره کرد مي
را داشته باشيم. در نتيجه قابليت اطمينان شبکه براي مصرف کنندگان انرژي الکتريکي و بھره بردار، امري مھم تلقي ميشود. حال در 

ھاي قابليت  اي توزيع مبني بر شاخصاين پايان نامه قصد بر اين است که تاثيرمنابع انرژي نامتمرکز بمنظور بھينه سازي ولتاژ شبکه ھ
  اطمينان شبکه را بررسي نماييم.
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ھاي جلوگيري از آن با انجام سيکل ھاي عمليات حرارتي و  ھاي نفتي و شناسايي راه ھاي جداري چاه بررسي خوردگي در لوله  ٣٨

(دانشگاه ازاد اسالمي، رشته  ارشدکارشناسي  -/ باقر ميرابوطالبي؛ علي اسفندياري بيات.ھاي متداول صنعتي اعمال پوشش
  .١٣٩٨ مھندسي نفت و شيمي) ، 

    
  Electrochemistry/ الکتروشيمي Tests/ آزمون ھا Coating/ پوشش Pipe/ لوله Corrosionخوردگي 

    
 ٩٨٠٠٠٣  

  چکيده 
اده مي باشد. ھر ساله مبالغ يکي از مشکالت موجود در صنايع استراتژيک نفت، گاز و پتروشيمي، خوردگي در تجھيزات مورد استف

رصد توليد ناخالص ملي) بابت خسارات ناشي از خوردگي مصرف مي شود. خوردگي ھمواره ھزينه ھاي بسيار زيادي را دزيادي (
جھت تعميرات و نگھداري به صنعت نفت تحميل مي نمايد. خرابي ھاي ناشي از خوردگي در فوالد و ساير فلزات پوشش داده شده، 

ياري در اين صنايع دارند. عمده ترين محيط ھا و عواملي که باعث بروز خوردگي مي شوند سولفيد ھيدروژن، دي اکسيد اھميت بس
در ترکيب با آب بعنوان عوامل اصلي تأثيرگذار بر خوردگي در اين صنعت محسوب  H2Sو  CO2کربن و اکسيژن ھستند. گازھاي 

اده ـاستف API 5CT L80ه از فوالد ـد داشت که در نتيجـي خواھنـوردگي بااليـرخ خـني ـوالدھاي کربنـط فـردند. در اين شرايـمي گ
مي شود. به دليل تخريب لوله جداري مورد استفاده در چاه ھاي نفت و ايجاد اختالل در چاه ھا و ھزينه ھاي زياد تعويض لوله جداري، 

چاه ھاي نفتي و ارائه راھکارھاي مناسب جھت کاھش سرعت   انجام تحقيقاتي در اين زمينه جھت افزايش عمر مفيد لوله جداري
خوردگي و تخريب اين لوله ھا در محيط چاه ھاي نفت ضروري مي باشد. در اين تحقيق نقش عمليات حرارتي و اعمال پوشش ھاي 

بي قرار گرفت. پس از صنعتي بر مقاومت به خوردگي فوالدھاي مورد استفاده در لوله جداري چاه ھاي نفتي مورد بررسي و ارزيا
شناسايي ساختار پوشش ھاي اعمالي و تعيين ضخامت و زبري سطح نمونه ھا، به منظور بررسي مقاومت به خوردگي آزمون ھاي 
غوطه وري در محلول نمک، آزمون خوردگي شيرين، آزمون خوردگي ترش و آزمون پتانسيواستات انجام شد. به منظور ارزيابي 

) استفاده گرديد. پس از انجام آزمون EDX) و آناليز عنصري (SEMميکروسکوپ الکتروني روبشي (آزمون ھاي خوردگي از 
خوردگي شيرين و ترش، با توجه به تغييرات وزن نمونه ھا سرعت خوردگي محاسبه شد. نتايج آزمون غوطه وري در نمک نشان داد 

بررسي نمونه ھا در آزمون ھاي خوردگي شيرين و ترش مشخص  که نمونه رنگ آلومينيومي بھترين مقاومت خوردگي را دارد. پس از
بھترين مقاومت به خوردگي را دارند. ھمچنين نتايج آزمون ھاي  SermeTel Wشد که نمونه ھاي پوشش رنگ آلومينيوم و پوشش 

بين تمامي  ا درکمترين سرعت خوردگي ر SermeTel Wخوردگي نشان مي دھد که نمونه ھاي پوشش رنگ آلومينيوم و پوشش 
  .گردد براي پوشش لوله جداري و لوله مغزي توصيه مي شديداً  SermeTel Wپوشش  درنتيجه پوشش رنگ آلومينيوم و ھا داشتند. نمونه

 
  

بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي با رفتارھاي نوآورانه کارکنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به   ٣٩
/ نگارش حر کريمي؛ استاد راھنما رستم پوررشيدي؛ استاد مشاور عبداله خادمي مقدم؛ مشاور جي دلبستگي شغليمتغير ميان

(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه علوم انساني، رشته مديريت بازرگاني، گرايش  کارشناسي ارشد -صنعتي محمود خسرواني.
  .١٣٩٧ بازاريابي) ، 

    
  طقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبازاريابي/ نوآوري/ کارکنان/ من

    
 ٩٧٠٠١١  

  چکيده 
تحقيق حاضر با ھدف بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي با رفتارھاي نوآورانه کارکنان با توجه به متغير ميانجي دلبستگي شغلي انجام 

د. جامعه آماري تحقيق گرفت. روش پژوھش از نظر ھدف کاربردي و از نظر روش گردآوري داده ھا توصيفي از نوع ھمبستگي بو
نفر ھستند که با استفاده از روش نمونه  ١٣٠٠ شامل کليه کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بود که مجموعا  تعداد 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ھا بر اساس  ٢٩۶ اي نسبي و جدول مورگان، تعداد  گيري تصادفي طبقه
و پايايي  ٠ /٨٩، پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي با روايي ٠ /٨۶و پايايي  ٠ /٨۶نامه استاندارد بازاريابي داخلي با روايي پرسش
انجام گرفت. تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده نرم  ٠ /٨٨و پايايي  ٠ /٧٨، پرسشنامه استاندارد رفتارھاي نوآورانه با روايي ٠ /٨۵

انجام پذيرفت. نتايج پژوھش حاکي از ارتباط   Smart PLSچنين با کمک معادالت ساختاري با استفاده از رويکرد  و ھم  SPSSافزار
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مثبت و معنادار بازاريابي داخلي و ابعاد آن شامل آموزش و توسعه، توانمندسازي، انگيزش و ارتباطات با دلبستگي شغلي و رفتارھاي 
شد که بازاريابي داخلي ارتباط غير مستقيم با رفتار نوآورانه کارکنان از طريق متغير ميانجي نوآورانه دارد. ھمچنين نتيجه گرفته 

  دلبستگي شغلي دارد. با توجه به نتايج پيشنھاداتي ارائه گرديد.
  
  

ھاي نفتي استان  وردهبررسي رابطه نظارت مالي و سالمت اداري با نقش تعديل کنندگي اعتماد سازماني در شرکت ملي پخش فرآ  ۴٠
/ نگارش علي اصغر برومند؛ استاد راھنما حسينعلي بھرام زاده؛ استاد مشاور ھادي سعيدي؛ مشاور صنعتي مھدي خراسان شمالي

  .١٣٩۶ (موسسه آموزش عالي حکيمان بجنورد، رشته مديريت بازرگاني، گرايش مالي) ،  کارشناسي ارشد -ديودار.
    

  ھاي نفتي ايران/ اعتماد ازماني/ شرکت ملي پخش فرآوردهسالمت سازماني/ فرھنگ س
    
 ٩۶٠٠٠۶  

  چکيده 
پژوھش حاضر با ھدف بررسي رابطه نظارت مالي و سالمت اداري با نقش تعديل کنندگي اعتماد سازماني در شرکت ملي پخش 

رح پژوھشي ھمبستگي از نوع مدل يابي فرآورده ھاي نفتي استان خراسان شمالي انجام شده است. روش تحقيق کاربردي، توصيفي و ط
معادالت ساختاري بوده است. جامعه آماري شامل کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي و شعبات آن در استان خراسان شمالي 

 انتخاب شده اند.نفر به عنوان نمونه آماري براي مطالعه  ١١٠ گيري تصادفي ساده،  نفر مي باشند که با استفاده از روش نمونه ١۵۵ که 
 
  

/ محمد حسين توفيقي بررسي رفتار غشاء گونه نفت ميان آب ھوشمند و آب ھمزاد سازند با استفاده از گراديان فشار اسمزي  ۴١
(دانشگاه تربيت مدرس،  کارشناسي ارشد - نعيم؛ استاد راھنما اميرحسين سعيدي دھاقاني؛ استاد مشاور صنعتي حسن نادري.

  .١٣٩۶ مي، رشته مھندسي نفت) ، دانشکده مھندسي شي
  
  تزريق آب/ اسمز/ بازيافت نفت/ ترشوندگي  
    
 ٩۶٠٠٠٧  

  چکيده 
تزريق آب کم شور يا آب ھوشمند به مخزن يکي ازموردتوجه ترين روش ھاي ازدياد برداشت در چند دھه اخير بوده است.اين روش 

کنون سازوکارھاي مختلفي براي  تا افت نفت بيشتري را به دنبال دارد.درمقايسه با تزريق آب توليدي ازمخزن وآب دريا ميزان بازي
اما درسالھاي اخير ساز و کار  دليل اين افزايش بازيافت ارائه شده اند  که مھم ترينشان تغييرترشوندگي به سمت آب تري بيشتراست؛

ارکرد نفت به عنوان غشايي نيمه تراوا بين آب سازند و ديگري نيز به عنوان ساز و کار اصلي يا مکمل اضافه شده اند گه يکي از آنھا ک
آب کم شور است. مطابق با اين ساز و کار، مولکول ھاي آب به علت اختالف فشار اسمزي (اختالف پتانسيل شيميايي) بين آب ھا که 

تم به سمت تعادل غلظت پيش نقش نيروي محرکه را ايفا مي کند،از آب کم شور و از ميان نفت به آب سازند وارد مي شوند تا سيس
  برود. ورود مولکول ھاي آب به آب سازند باعث تورم آن شده و در نھايت نفت را به سمت گلوگاه حفرات ھدايت مي کند.
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/ نگارش علي ھاي نفتي ايران سازي معماري سرويس گرا در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي الزم جھت پياده بررسي زيرساخت  ۴٢

 -ني سرخوانکالته؛ استاد راھنما حسن ابراھيمي؛ استاد مشاور کامبيز اسماعيل نيا؛ مشاور صنعتي محمدرضا اشراقي.جرجا
  .١٣٩۶ (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد گرگان، رشته کامپيوتر، گرايش نرم افزار) ،  کارشناسي ارشد

  
  عات/ زيرساختھاي نفتي ايران/ کسب و کار/ فناوري اطال شرکت ملي پخش فرآورده  
    
 ٩۶٠٠٢۴  

  چکيده 
ھدف از اين تحقيق بررسي زيرساخت ھاي الزم جھت پياده سازي معماري سرويس گرا در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران 

باشد. معماري سرويس گرا يک چارچوب براي يکپارچه سازي فرآيندھاي کسب و کار و پشتيباني از زيرساخت ھاي فناوري  مي
است که بصورت امن، استاندارد شده ودر قالب سرويس ھايي است که مي توانند بصورت ترکيبي و با قابليت استفاده مجدد  اطالعات

در جھت تغيير اولويت ھاي کسب و کار مورد استفاده قرار گيرند. به جھت ماھيت تحقيق و موضوع مورد بررسي در تحقيق حاضر و 
نفر  ٣١٠ در اين تحقيق شامل کليه کارشناسان، مديران ارشد، مياني شرکت ملي گاز به تعداد با توجه به اھداف پژوھش جامعه آماري 

نفر ميباشد. با توجه به مطالعات انجام شده يکي از بھترين امکانات معماري  ١۶٩ مي باشند. تعداد افرار در نمونه گيري برابر با 
ميباشد لذا ميزان  ٠ /٠۵ ق با نتايج از آنجايي که سطح معناداري کمتر از ) ميباشد. مطابICDLسرويسگرا گذراندن دوره ھاي آموزشي (

  آمادگي زيرساخت ھاي شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران جھت پياده سازي معماري سرويس گرا مناسب ميباشد.
 
  

نيا؛ مھدي  / خرم حاجيآن نشاني پودري قابل حمل بر چگونگي توزيع بررسي عددي و تجربي اثر ھندسه نازل کپسول آتش  ۴٣
  .١٣٩٧ (دانشگاه ازاد اسالمي، رشته مھندسي مکانيک) ،  کارشناسي ارشد -ميانسري؛ فاخته سياوشي.

  
 / مدلNozzle/ نازل Powder/ پودر (NIOPDC)ھاي نفتي ايران  / شرکت ملي پخش فرآوردهEnergy Conversionانرژي  تبديل  

  Modelsھا 
    
 ٩٧٠٠۴۴  

  چکيده 
رد کپسول ھاي قابل حمل يکي از  سريع ترين و ايمن ترين روش براي اطفاء حريق است. در بين انواع کپسول ھاي قابل حمل، کارب

کپسول پودري به دليل قدرت اطفاء بيشتر بھترين انتخاب مي باشد. در اين مطالعه به بررسي عددي و آزمايشگاھي اثر ھندسه  نازل 
وش کنندگي و مقدار پودر مصرفي پرداخته شد. در روش عددي با استفاده از روش حجم محدود و کپسول بر توزيع پودر، قدرت خام

نرم افزار انسيس فلوئنت به صرت دو بعدي با استفاده از روش مخلوط به بررسي و مقايسه عملکرد سه نازل واگر، منفذدار و منفذدار 
با توجه به نتايج عددي نازل منفذدار توزيع يکنواخت تري دارد. در با ھدايت گر دوکي شکل جريان با فرض دو فازي پرداخته شد. 

 ١۴ متر مربع و چيدمان  ٢ بخش آزمايشگاھي دو سري تست خاموش و آتش انجام شد. در تست خاموش با مشخص کردن سطح فرضي 
توزيع بھتر و مقدار پودر  ٣ ش نازل ظرف با سطح برابر به بررسي توزيع پودر خاموش کننده پرداخته شد. با توجه به نتايج تست خامو

به ترتيب موجب افزايش  ٢ و  ١ بھترين عملکرد را داشت و نسبت به مدل  ٣ بيشتري را پخش کرده است. در بخش تست آتش نيز مدل 
  درصدي قدرت اطفا حريق شد. ٣٢ و  ٢۶ 
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٢۴ 
 

  
/ نگارش عباس ھاشمي زاده؛ اساتيد راھنما محمدجواد بررسي عملکرد اسيد مغناطيسي در اسيدکاري ماتريسي سنگ ھاي کربناته  ۴۴

 )، دانشکده مھندسي نفتنشگاه دانشگاه صنعتي اميرکبير(دا دکتري -عامري، بابک امين شھيدي؛ استاد مشاور مصطفي قلي زاده.
  .١٣٩٧ رشته مھدسي نفت، گرايش مخزن) ، (

  
  ن مغناطيسي/ خوردگيسنگ/ ميدا اسيد/ تزريق/ سياالت/ آسيب سازند/ سازند/ ماسه  
    
 ٩٧٠٠١٢  

  چکيده 
گردد. تزريق اسيد در سازندھاي کربناته، بخشي از  ھاي توليدکننده نفت و گاز به درون چاه تزريق مي اسيد به منظور تحريک اليه

معابري که دچار سازند را در خود حل نموده و مسيرھاي جديدي جھت توليد نفت يا گاز ايجاد مي نمايد و در سازندھاي ماسه سنگي، 
توان مشتمل بر احياء کردن  نمايد. ھدف از انجام عمليات اسيدکاري چاھھاي نفت و گاز را مي اند را باز مي آسيب شده و مسدود گشته

ھاي  ھا، آزادسازي لوله چاه، باز کردن خلل و فرج، افزايش توليد، افزايش ميزان نفوذپذيري، تميزکاري چاه و شستشو، تميزسازي لوله
حفاري و بطور کلي کاھش ضريب پوسته دانست. در اين پژوھش در ابتدا طراحي و ساخت دستگاه مغناطيس کننده اسيد با قابليت تغيير 
شدت ميدان مغناطيسي و سرعت عبور سيال انجام گرفت. در عبور اسيد از ميدان مغناطيسي، مدت زمان قرار گرفتن اسيد در ميدان 

يسي و سرعت عبور اسيد از ميدان مغناطيسي به عنوان متغيرھاي اثرگذار بر ميزان مغناطيسي شدن در مغناطيسي، شدت ميدان مغناط
نظر گرفته شد. زمان ماند اثر مغناطيسي در اسيد پس از مغناطيسي شدن (حافظه مغناطيسي اسيد) و ھمچنين اثر غلظت اسيد روي 

ھاي نفت و گاز به طور معمول باال  گرديد. از طرفي از آنجا که دماي چاهميزان مغناطيس شدن دو متغير مھم ديگري است اندازه گيري 
  است، خواص اسيد مغناطيسي در شرايط دماي باال مورد بررسي قرار گرفت.

 
  

/ نگارنده محمدرضا طالبي؛ بررسي عوامل موثر بر پذيرش رايانش ابري در شرکت ملي نفت ايران با استفاده از مدل انتظار  ۴۵
الملل،  قشم واحد بين مرکز (دانشگاه پيام نور کارشناسي ارشد - زاده. محمدصادق حسن موذن جمشيدي؛ استاد مشاور ھادي نماراھ استاد

  .١٣٩۶ رشته مديريت فناوري اطالعات، گرايش کسب و کار الکترونيکي) ، 
    

  پردازش ابري/ شرکت ملي نفت ايران/ امنيت/ آموزش کارکنان/ قابليت اطمينان/ ظرفيت
    
 ٩۶٠٠٢٧  

  چکيده 
درصد از  ٩١ پردازش ابري به عنوان فن آوري و دانش جديد به سرعت در حال رشد مي باشد بطوري که پيش بيني شده است بيش از 

. در ايران نيز پردازش ابري )٢٠١۴ کسب و کارھاي آمريکا در سالھاي بعد خود را با پردازش ابري وفق خواھند داد. ( ويليام ت ل، 
م نو پا مي باشد که نبازمند توسعه زيرساختھاي الزم مي باشد. يکي از نيازمندي ھا بررسي عواملي ھست که در پذيرش يک عل

پردازش ابري در دستگاھھاي اجرايي تاثيرگذارند. شرکت نفت ايران به عنوان يکي از سازمانھاي استراتژيک ايران که در توسعه 
ي انتخاب کرده ايم. اشتباه در ـرعوامل موثر بر پذيرش رايانش اب ررسيـراي بـباشد ب ميقدم  ھاي فناوري اطالعاتي پيش زيرساخت

ھاي  يافتگي گسترده، زمان عدم سازمان مانند تواند منجر به نتايج پرھزينه سازي صحيح کسب و کار، براي حرکت به سمت ابر، مي آماده
. عواملي مانند امنيت، ظرفيت، قابليت اعتماد و آموزش به کارکنان طوالني ، عدم بھره وري و حتي ازدست دادن اطالعات شما شود

تعدادي از مواردي ھستند که شما بايد از آن آگاه باشيد. در اين تحقيق پذيرش رايانش ابري ابتدا از چھار بعد امنيت، ظرفيت، قابل 
واھيم بدانيم کدام يک از چھار عامل مذکور تاثير گيرد. در اين مرحله ميخ اعتماد بودن، آموزش (به کارکنان) مورد بررسي قرار مي

  بيشتري (ويا کمتري) در پذيرش رايانش ابري دارد.
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٢۵ 
 

  
بررسي عوامل موثر در سبک ھا (روش ھاي) پيش بيني استراتژي ورود به بازار ھاي خارجي ( مطالعه موردي: شرکت ملي   ۴۶

(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته  اسي ارشدکارشن -نور علي دائمي؛ مقتداالنام روانبخش. /نفت ايران)
  .١٣٩٧ مديريت بازرگاني) ، 

    
گيري  / تصميمNational Iranian Oil Company (NIOC/ شرکت ملي نفت ايران (Markets/ بازارھا Strategyاستراتژي 

Decision Making  
    
 ٩٧٠٠۴٨  

  چکيده 
تصميم سازماني است که به شرکت کمک مي کند محصوالت و خدمات خود را وارد بازارھاي خارجي  استراتژي ورود به بازار، يک

کند. مسأله انتخاب استراتژي ورود به بازار خارجي براي شرکت ھايي که مايل به بين المللي شدن ھستند، اھميت حياتي دارد زيرا 
در خصوص انتخاب استراتژي ھاي ورود به بازارھاي بين المللي، از يک موفقيت آينده آنھا را تحت تأثير قرار مي دھد. تصميم گيري 

سو به دليل ماھيت پويا و پيچيده شيوه ھاي ورود و از سوي ديگر به علت تأثيرگذاري متغيرھاي مختلف بر آن، کاري پيچيده و 
بازار ھاي خارجي مي باشد. با توجه به  پوياست. ھدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر در  سبک ھاي پيش بيني استراتژي  ورود به

ماھيت تحقيق، روش تحقيق حاضر توصيفي، پيمايشي بوده و جامعه آماري شامل کليه مديران شعب شرکت نفت مناطق مرکزي ايران 
ق به نفر است. روش نمونه گيري تحقي ٢۵٨ نفر و تعداد نمونه  ٧۶٨ (داراي حداقل مدرک کارشناسي ارشد و دکتري) و به تعداد 

ھاي  براي پاسخ به فرضيه PLSکه  spssھاي به دست آمده، با کمک نرم افزار  صورت توزيع پرسشنامه مي باشد. اطالعات و داده
ھاي تحقيق و ارائه پيشنھادھاي کلي،  تحقيق استفاده و تجزيه و تحليل شده و نتايج تجزيه و يافته ھاي حاصل از تحقيق، محدوديت

 راي تحقيقات آتي مي باشد.کاربردي و پيشنھادات ب
 
  

/ نگارش سجاد حق شناس الري؛ اساتيد راھنما سعيد شاد، سعيد جمشيدي؛ اساتيد بررسي مچالگي لوله جداري در ميدان کوپال  ۴٧
(دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مھندسي شيمي و نفت، رشته  کارشناسي ارشد - مشاور علي عرفاني نيا، عليرضا زنگنه.

  .١٣٩۶ حفاري) ،  - مھندسي نفت
  
  کاري چاه/ تنش/ شبيه سازي/ لوله ميدان نفتي/ سيمان  
    
 ٩۶٠٠٢٢  

  چکيده 
عدد  ١٨ حلقه چاه حفر شده،  ۵۶ پديده مچالگي يکي از رايج ترين مشکالت در ميدان نفتي کوپال بوده است، به گونه اي که تا کنون از 

وامل مختلفي بر روي اين پديده تاثيرگذارند که به صورت دو بخش منطقه اي و درصد) دچار مچالگي شده اند. ع ٣٢ از آنھا (معادل 
 نواحي اطراف چاه مورد بررسي قرار مي گيرند. از جمله عوامل مھم تاثيرگذار مي توان جنس و کيفيت لوله جداري، نوع سيمان مورد

ھاي  کتونيکي و ژئومکانيکي، فشار منفذي، جھت استرساستفاده، اعمال تنش ھاي نقطه اي به چاه و لوله ھاي جداري بر اثر عوامل ت
که طبق  شود، درحالي کاري بر پديده مچالگي در اغلب معادالت تجربي ناچيز در نظر گرفته مي اعمالي و ... را نام برد.  تاثير سيمان
ي است که در نواحي اطراف چاه بايد شده به جدار ھاي اعمال ترين عوامل موثر بر ميزان استرس مطالعات ميداني اين امر يکي از مھم

اي بر نواحي اطراف چاه نيز يکي از عوامل مھمي  ھاي منطقه موردبررسي قرار گيرد. تاثير زاويه چاه با سازند و نحوه توزيع استرس
داد که جھت گيري ھاي عددي در اين پژوھش، نشان  سازي است. شبيه نگرفته ارزيابي قرار خوبي مورد مچالگي اين ميادين به است که در

که تاثير  ھا به جداري و نيز بزرگي جابجايي تاثير فراواني دارد، درحالي چاه با استرس ھاي منطقه اي بر روي توزيع اين استرس
که سيمان شدگي اطراف لوله جداري مناسب باشد، ناچيز  مرکز بودن لوله جداري درون سيمان و تاثيرات دمايي روي آن ھنگامي ناھم

  است.
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٢۶ 
 

  
/ محمدجواد ھاي سوخت نقش حاکميتي و مديريت بحران شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي در برندسازي جايگاه بررسي   ۴٨

(آموزش عالي حکيمان بجنورد، رشته مديريت  کارشناسي ارشد -مومني؛ حسينعلي بھرام زاده؛ ھادي سعيدي، فاطمه احمدنژاد.
  .١٣٩٧ بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل) ، 

    
 ساختار / مدلFuel / سوختNIOPDC)ھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهCrises Managementمديريت بحران 

Structural Models/  مدل مفھوميConceptual Framework  
    
 ٩٧٠٠٢٧  

  چکيده 
ھاي سوخت  برندسازي جايگاهھاي نفتي در  اين پژوھش با ھدف بررسي نقش حاکميتي ومديريت بحران شرکت ملي پخش فرآورده

ھا، توصيفي ازنوع ھمبستگي مي باشد. جامعه آماري  صورت گرفت. اين پژوھش از نظر ھدف کاربردي و از نظرروش گردآوري داده
نفر  ١۵١ ومسئولين حمل ونقل مناطق به تعداد  HSEروساي  روساي تامين وتوزيع، معاونين بازرگاني، پژوھش شامل مديران مناطق،

سوالي  ٢٩ که به روش سرشماري کليه کارکنان انتخاب شدند. داده ھاي مورد نياز پژوھش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  بودند
استخراج شد. پايايي پرسشنامه مذکور به روش آلفاي کرونباخ براي متغيرھاي رھبري تحول آفرين، موفقيت پروژه و کارگروھي به 

ي محتواي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت. داده ھاي به دست آمده با روش ھاي آمار توصيفي و آمار بدست آمد و رواي ٠ /٩٠١ترتيب 
تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد بين نقش حاکميتي  ١۶ نسخه  AMOSاستنباطي (روش معادالت ساختاري) به کمک نرم افزار 

  ھاي سوخت کشوررابطه معناداري وجود دارد. ي جايگاهھاي نفتي و برند ساز ومديريت بحران شرکت ملي پخش فرآورده
 
 

/ نگارش علي مختاري؛ استاد راھنما بررسي نقش گمرک الکترونيک بر تسھيل صادرات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ۴٩
مي، واحد (دانشگاه آزاد اسال کارشناسي ارشد -عليرضا منصور؛ استاد مشاور احمد عسکري؛ مشاور صنعتي فرشيد مبشري.

  .١٣٩۶ المرد، رشته مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي) ، 
    

  گمرک/ صادرات/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس/ داد و ستد الکترونيکي
    
 ٩۶٠٠٢۶  

  چکيده 
ھدف اين پژوھش به بررسي نقش گمرک الکترونيک برتسھيل صادرات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي پردازد. از نظر 

کاربردي و از نظر شيوه اجراي تحقيق توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري مورد نظر اين تحقيق عبارت است از ھمه کارکناني در 
زن) مي باشد. در اين  ١٣١ مرد و  ١٠٧١ نفر شامل( ٢٢٠٢ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فعاليت مشغول مي باشند. اين جامعه 

 ١٩ مرد و  ٣٠٨ روش تصادفي ساده و با بھره گرفتن از جدول مورگان نمونه ھا انتخاب گرديد. اين تعداد شامل ( تحقيق با استفاده از 
باشد. داده ھاي پژوھش با استفاده از پرسشنامه سيستم گمرک الکترونيکي و توسعه صادارت جمع آوري شد. روايي محتوايي  زن) مي
 ٠ /٩۶ ر گرفت و ھمچنين با استفاده از آزمون تحليل عاملي روايي پرسشنامه برابر با ي پژوھش مورد تأييد متخصصان قرا-پرسشنامه

ھاي  محاسبه شد. داده ٠ /٩۵ پرسشنامه تحقيق نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در پرسشنامه آموزش ضمن خدمت  آمد. پايايي دست به
يل گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که گمرک الکترونيک بر تسھيل صادرات حاصل با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحل

عوامل گمرک الکترونيکي به گونه اي چشمگير تسھيل صادرات و واردات و اطالع رساني  در منطقه ويژه اقتصادي پارس تأثير دارد و
ويتني نشان داد که بين  - ين نتايج آزمون منبه موقع به صادرکنندگان و شفاف سازي فعاليت ھا را تحت تأثير قرار ميصدھد. ھمچن

ديدگاه کارکنان زن و مرد در مورد بررسي نقش گمرک الکترونيک برتسھيل صادرات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تفاوت 
ي وجود دارد. معناداري وجود ندارد و نتايج آزمون فرديمن حاکي از آن بود که بين ميانگين رتبه متغيرھاي تحقيق تفاوت معنادار

  .اشدبکمترين مقدار ميانگين رتبه، مربوط به اطالع رساني و بيشترين مقدار ميانگين رتبه نيز مربوط به فرايندھاي روزمره مي 
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/ سعيد قاسمي؛ بررسي نقش مسئوليت ھاي اجتماعي سازمان منطقه  ويژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه متوازن منطقه اي  ۵٠

(دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشھر، دانشکده علوم انساني، رشته  کارشناسي ارشد -رش ھمايون پور.محمد بھروزي؛ کيا
  .١٣٩٧ مديريت اجرايي) ، 

    
/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Regional Developmentاي  / توسعه منطقهSocial Responsibilityمسئوليت اجتماعي 

Pars Especial Economic Energy Zone مدل ساختار /Structural Models آزمون ھا /Tests  
    
 ٩٧٠٠۵٧  

  چکيده 
ھاي اجتماعي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه متوازن  ھدف از اجراي اين پژوھش، بررسي نقش مسئوليت

مبستگي بوده است. تعداد کل جامعه آماري  که اي بود، اين تحقيق ازلحاظ ھدف ، کاربردي و ازنظر ماھيت و روش ، از نوع ھ منطقه
عنوان نمونه انتخاب گرديدند. ابزار  اي به صورت تصادفي طبقه نفر  ، به ۴١۴ نفر  است که از طريق جدول مورگان تعداد  3267 برابر 

شده است.  گزارش ٠ /٧٨، ٠ /٩٠، ٠ /۶٢ھاي تحقيق به ترتيب برابر  نامهھا  شامل پرسشنامه است ، ميزان روايي پرسش گردآوري داده
افزار  شده است. اطالعات تحقيق از طريق نرم ميزان پايايي نيز از طريق آلفاي کرون باخ محاسبه گرديد و به ترتيب برابر گزارش

SPSS دار بودن ارزش  وتحليل قرار گرفتند. نتايج : با توجه به معني ھاي ساختاري مورد تجزيه و ليزر با استفاده از مدلt  که براي
ھاي  بوده و فرضيه ٢ تر از عدد  آمده که ھمه بزرگ دست به ۶ /٩٧ رابطه بين متغيرھاي  مسئوليت اجتماعي و توسعه متوازن  برابر 

درصد از  ۶ نشان ميصدھد که متغير تعھد به جامعه ، حدود  R2شود. با توجه به مقدار  درصد تأييد مي ٩۵ مربوطه در سطح اطمينان 
 ٠ /٣٣لت اکولوژي را تبيين کرده است. به ازاي ھر واحد تغيير در متغير تعھد به جامعه ، عدالت اجتماعي ، به ميزان تغييرات عدا
، شود، عدالت اقتصادي ه  افزوده ميديگر ھر چه بر ميزان تعھد به جامع عبارت رابطه دو متغير مثبت و ھمسو ھست. به يابد. افزايش مي
). ٠ /۶۴٣آمده ( دست داري به ھست با توجه به سطح معني ٠ /۵۴٨آزمون،  tنتايج آزمون، مقدار يابد. . بر اساس  افزايش مي

، عدالت حد تغيير در متغير تعھد به جامعهگردد. به ازاي ھر وا ديگر اثر مستقيم تعھد به جامعه  بر عدالت کالبدي  رد مي عبارت به
داري   ارکنان  بر روي عدالت اکولوژيکي  تأثيرگذار نبوده است. يعني رابطه معنييابد. تعھد به ک افزايش مي ٠ /۴۴فرھنگي ، به ميزان 

شود. با توجه ميزان سطح  بين تعھد به کارکنان و عدالت اکولوژيکي  وجود دارد بنابراين فرضيه  صفر تائيد و فرضيه فوق رد  مي
ديگر تعھد به کارکنان  بر روي عدالت  عبارتي ھست. به دار درصد معني ٩۵ ) در سطح اطمينان ٠ /٢٠٩١آمده ( دست داري به معني

ديگر تعھد به کارکنان  بر روي  عدالت اقتصادي  تأثيرگذار بوده است. يعني تفاوت معنيصدار  عبارتي اجتماعي تأثيرگذار بوده است. به
تعھد به کارکنان   دي  تأثيرگذار نبوده است.بين تعھد به کارکنان و عدالت اقتصادي  وجود دارد. تعھد به کارکنان  بر روي عدالت کالب

دار بين تعھد به کارکنان و فرھنگي   وجود دارد. بنابراين فرضيه   بر روي  عدالت فرھنگي   تأثيرگذار بوده است. يعني تفاوت معني
زيست و عدالت اکولوژيکي   طدرصد بنابراين بين تعھد به محي ٩٩ شود.  با اطمينان بيش از  شود. و فرضيه صفر رد مي دھم تائيد مي
با  ٠ /٠٠١ يابد. سطح معناداري زيست  مقدار عدالت اکولوژيکي  نيز افزايش مي داري وجود دارد و با تعھد به محيط رابطه معني

درصد  ٩٩ معنادار بوده و فرضيه فوق تائيد شده و با اطمينان بيش از  ٠ /٠٠١که در سطح معناداري  ٠ /١٢۶ضريب ھمبستگي 
درصد بنابراين بين تعھد به  ٩٩ داري وجود دارد. با اطمينان بيش از  راين بين تعھد به محيطزيست و عدالت اجتماعي رابطه معنيبناب

يابد. با  داري وجود دارد و با تعھد به محيط ريست   مقدار  عدالت کالبدي نيز افزايش مي محيطزيست و عدالت کالبدي  رابطه معني
بنابراين  .درصد ٩٩ معنادار بوده  و فرضيه فوق تائيد شده با اطمينان بيش از  ٠ /٠٠١که در سطح معناداري  ٠ /١۵٩ضريب ھمبستگي 

داري وجود دارد. بنابراين سازمان منطقه پارس جنوبي  بايد يکي از اھداف  بين تعھد به محيطزيست و عدالت فرھنگي رابطه معني
  ھاي آموزشي منظور گردد. ريزي طور اخص باشد و اين مھم بايد در برنامه طور اعم و سازمان به عملياتي فازھاي کاري به
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/ بررسي وضعيت امنيت اطالعاتي سيستم ھاي حسابداري در شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران منطقه بوشھر  ۵١

آزاداسالمي واحد بوشھر، دانشکده (دانشگاه  کارشناسي ارشد -پژوھشگر فيروزه فرساد؛ استاد راھنما دکتر کيوان آقاياني.
  .١٣٩٧ تحصيالت تکميلي، رشته حسابداري) ، 

    
ھاي نفتي ايران/ بوشھر/ فناوري اطالعات/ منابع انساني/ خط مشي/  امنيت اطالعات/ حسابداري/ شرکت ملي پخش فرآورده

  پذيري انعطاف
    
 ٩٧٠٠١٣  

  چکيده 
ستم ھاي حسابداري در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران منطقه پژوھش حاضر به بررسي وضعيت امنيت اطالعاتي سي

ھاي کاربردي و از نظر نوع روش تحقيق، توصيفي  پيمايشي مي باشد.  لحاظ نوع ھدف، جزء پژوھش از پردازد. اين پژوھش بوشھر مي
فناوري اطالعات حسابداري شرکت ملي  ، کارشناسان کامپيوتر و حراست مرتبط باش حجم نمونه کليه کارشناسان ماليدر اين پژوھ
باشد. در پژوھش حاضر از پرسشنامه محقق استفاده شده است جھت سنجش پايايي پرسشنامه  ھاي نفتي منطقه بوشھر مي پخش فرآورده

ايي پرسشنامه ) بيشتر بوده و در نتيجه پايa=٧/٠) که از حد قابل قبول(a=٨٨٢/٠از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقدار  آن (
در بين  قويا  تاييد گرديد. ھمچنين جھت اطمينان از روايي پرسشنامه از نظرات اساتيد راھنما و متخصصين اين حوزه استفاده شده است.

ھاي  است. يافته گرفته قرار محتوايي تحليل مورد AMOSو  SPSSافزارھاي  ھاي اوليه گردآوري شده و به کمک نرم جامعه آماري، داده
استراتژي ھاي مديريتي بر امنيت اطالعاتي سيستم ھاي حسابداري در شرکت  - ١ ن تحقيق نشان داده است که چھار فرضيه شامل: اي

منابع انساني بر امنيت اطالعاتي سيستم ھاي حسابداري در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي  - ٢ ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران 
انعطاف پذيري  - ۴  ايران نفتي ھاي فرآورده پخش ملي شرکت ھاي حسابداري در يت بر امنيت اطالعاتي سيستمتقويت خط مشي امن -٣ ايران 

سيستم حسابداري بر امنيت اطالعاتي سيستم ھاي حسابداري در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران، از موثرترين عوامل در 
  نتيجه پژوھش  تاثير معنا داري دارند.

 
  

سنجي تاب آوري و رابطه آن با فرسودگي شغلي در بين کارکنان اقماري شرکت ملي نفت ايران:  ھاي روان ويژگي بررسي  ۵٢
 - اله مرادي؛ استاد مشاور حميدرضا حاتمي. نگارش مريم مقدسي؛ استاد راھنما حجت /(مطالعه موردي شرکت نفت و گاز پارس)

شناسي، گرايش  شناسي، رشته روان شمال، دانشکده علوم انساني، گروه روان(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تھران  کارشناسي ارشد
  .١٣٩۶ گيري) ،  سنجش و اندازه

    
  فرسودگي شغلي/ روان شناسي/ شرکت نفت و گاز پارس/ کارکنان

    
 ٩۶٠٠٠٨  

  چکيده 
کارکنان اقماري شرکت ملي فرسودگي شغلي در بين  ھدف پژوھش حاضر بررسي ويژگي ھاي روانسنجي تاب آوري و رابطه آن با

پرسشنامه فرسودگي  شرکت نفت و گاز پارس) بوده است. ابزارتحقيق پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون، :نفت (موردمطالعه
شغلي مسلش و پرسشنامه مشخصات فردي بود. قبل از گردآوري اطالعات ،پرسشنامه اوليه، جھت کسب نظرات و داوري ھاي 

 نظرات اساتيد و اعمال نظرات ايشان، پرسشنامه موردنظر اتيد راھنما و مشاور قرار گرفت. ھمچنين بعد از اخذتخصصي دراختيار اس
که پس از  در اختيارتعدادي از کارشناسان و روساي واحدھاي روابط کار و مددکاري اجتماعي شرکت نفت و گاز پارس قرار داده شد

يد تمامي آنان قرار گرفت. بدين وسيله اعتبار صوري پرسشنامه بدست آمد. ھمچنين ، اعتبار آن مورد تاياعمال نظرات ارائه شده
پرسشنامه به صورت پايلوت درميان جامعه آماري تحقيق توزيع گرديد تا اعتبار محتوايي و نيز پايايي ابزار  ٣٠  درمرحله بعد تعداد

  گردآوري اطالعات مشخص گردد.
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فاطمه عاشوريان؛ محمد  /با عملکرد کارکنان در منطقه ويژه ي انرژي پارس جنوبي ي بين سکوت سازماني سي رابطهربر  ۵٣

  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشھر، رشته مديريت اجرايي) ،  کارشناسي ارشد - بھروزي؛ عليرضا نقوي حسيني.
    

 Pars Specialي انرژي پارس / سکوت سازماني/ منطقه ويژه اقتصادOrganizational Performanceعملکرد سازماني 
Economic Energy Zone کارکنان /Personnel مديريت عملکرد /Performance Management  

    
 ٩٧٠٠۵۴  

  چکيده 
اين پژوھش به بررسي رابطه ي بين سکوت سازماني و عملکرد کارکنان در منطقه ي ويژه ي انرژي پارس جنوبي مي پردازد. از 

شيوه گردآوري داده ھاي پژوھش توصيفي   ھمبستگي مي باشد. جامعه آماري عبارت از کارکنان  نظر ھدف کاربردي و از نظر
مرد) مي باشد. با  ٣۶٣ زن و  ۵٣ ( نفر شامل ۴١۶ مي باشد. اين تعداد  ١٣٩٧ رسمي منطقه ي ويژه ي انرژي پارس جنوبي در سال 

مرد) به عنوان  ١٧۵ زن و  ٢۶ نفر شامل (  ٢٠١ از جدول مورگان استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و با بھره گرفتن 
نمونه  نھايي در نظر گرفته شد. داده ھاي پژوھش با استفاده از دو پرسشنامه سکوت سازماني و عملکرد کارکنان جمع آوري گرديد. 

 ٠ /٩١ ه از آزمون تحليل عاملي روايي روايي محتوايي پرسشنامه ھاي پژوھش مورد تأييد متخصصان قرار گرفت و ھمچنين با استفاد
پرسشنامه عملکرد کارکنان تأييد شد. پايايي پرسشنامه ھاي تحقيق نيز با استفاده از روش  ٠ /٩٢ پرسشنامه سکوت سازماني و روايي 

ھاي حاصل با استفاده محاسبه شد. داده  ٠ /٩١ و در پرسشنامه ي عملکرد کارکنان   ٠ /٩٠ آلفاي کرونباخ در پرسشنامه سکوت سازماني 
ي  از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بين سکوت سازماني و عملکرد کارکنان رابطه

معناداري وجود دارد. بين ديدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري وجود نداشته و طبق آزمون فريدمن بين ميانگين رتبه ي 
حقيق تفاوت معناداري وجود دارد. کمترين مقدار ميانگين رتبه، مربوط به سکوت تدافعي و بيشترين مقدار ميانگين نيز متغيرھاي ت

  مربوط به سکوت نوع دوستانه مي باشد.
 
  

برنامه ريزي واحد ھاي توليد انرژي در شبکه برق به منظور کمينه کردن ھزينه تمام انرژي  الکتريکي ( مطالع موردي :   ۵۴
(دانشگاه  کارشناسي -نگارش احسان آذري؛ اميد برازجاني؛ فرامرز ضرغام./ سازمان منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس )

  .١٣٩٧ دانشگاه آزاد اسالمي واحد دشستان (برازجان )، گروه معماري مھندس برق، رشته مھندسي برق سيستم ھاي قدرت ، 
    

 Pars/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Renewable Resourceتجديدپذير / منابع Electrical Energyانرژي الکتريکي 
Especial Economic Energy Zone مطالعه موردي /Case Studies شبيه سازي /Simulation مدل سازي /Modeling /

  Optimizationسازي  / بھينهCostsھا  ھزينه
    
 ٩٧٠٠۵٠  

  چکيده 
ناپذير  کليد زيربناي منبع انرژي قابل اطمينان ھستند، مورد قابل قبول است؛ زيرا اين منابع ھم پايان تجديدپذير، انرژي منابع که اين قضيه

بوده و ھم ناآالينده ھستند. تعدادي از تکنولوژي ھاي تجديد پذير ھم اکنون کاربرد تجاري دارند، جالب توجه ترين آنھا توان بادي، 
ومس (زيست توده)، و اشکال مختلف توان ھيدروليک (با استفاده از انرژي ھاي آب) فوتوولتيک، سيستم ھاي خورشيدي گرمايي، بي

، در سيستم توزيع بطوريکه ذيرھستند. در اين مقاله، روشي براي تخصيص بھينه انواع گوناگون واحدھاي توليد توزيع شده تجديدپ
بار مي باشد که ھمه ي شرايط - يد يک مدل احتمالي توليدتلفات انرژي ساالنه را کمينه کنيم ارايه شده است. اين روش مبني بر تول

ترکيب مي کند، از اين رو اين مدل را در يک مساله  (توليد توزيع شده) تجديدپذير را با احتمال آنھا DGعملياتي ممکن واحدھاي 
با يک تابع ھدف  ،مرکب جا مي دھيم. مساله برنامه نويسي به عنوان يک برنامه نويسي غيرخطي عددصحيح برنامه نويسي قطعي

 از محدوده ھاي ولتاژ، ظرفيت قدرتبراي کمينه کردن ھزينه تلفات انرژي ساالنه سيستم، فرمولبندي شده است. محدوديت ھا عبارتند 
در دسترس)، اين روش پيشنھاد شده بر روي يک سيستم توزيع روستايي با  DGفيدر، بيشينه حد نفوذ، و اندازه مجزاي واحدھاي (

تجديدپذير اعمال شده است. نتايج نشان مي دھند که يک کاھش چشمگير  DGھاي مختلف شامل ھمه ي ترکيبات ممکن واحدھاي  بخش
  در تلفات انرژي ساالنه براي ھمه ي بخش ھاي مختلف، بدست آمده است.
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 - ايي، بابک مرادي؛ رياض خراط./ محمودپور، مازيار؛ محمدرضا رسبھينه سازي تزريق آب ھوشمند با استفاده از نانوذرات  ۵۵

  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مھندسي شيمي، رشته مھندسي نفت) ،  کارشناسي ارشد
    

/ کشش سطحي EOR) / ازدياد برداشت نفت (Wettability/ ترشوندگي Nanoparticle/ نانو ذره Water Injectionتزريق آب 
Surface Tension  

    
 ٩٧٠٠٣٨  

  چکيده 
تواند راندمان بازيافت نفت را افزايش  شود مي تنظيم ترکيب يوني آب تزريقي به مخازن نفتي که با ھدف افزايش توليد نفت انجام مي

تواند تاثير به سزايي در ميزان بازده توليد  دھد. ترشوندگي سنگ از اھميت زيادي در مسائل جريان چند فازي برخوردار است که مي
باشد. امروزه کاربرد نانو تکنولوژي در صنعت نفت و گاز به خصوص در فرآيند ازدياد برداشت افزايش يافته  نفت از مخازن داشته

توانند از طرق مختلف بازده توليد نفت را بھبود بخشند. تغيير ترشوندگي  نانومتر ھستند که مي ١٠٠ تا  ١ است. نانوذرات، ذراتي با ابعاد 
رل مھاجرت ذرات ريز از جمله تاثيرگذاري ھاي ذرات نانو ھنگام استفاده از آن ھا جھت ازدياد سطح، تغيير ويسکوزيته نفت و کنت

باشد. در اين پژوھش، آب درياي خليج فارس به عنوان حالت اوليه و پايه آب ھوشمند در نظر گرفته شد و  برداشت نفت از مخازن مي
م و سولفات با شرط ثابت نگه داشتن قدرت يوني، مناسب ترين آب ھوشمند ھاي منيزيم، کلسي سپس با انجام تغييرات بر روي غلظت يون

از نظر بيشترين تأثيرگذاري بر روي ازدياد برداشت نفت انتخاب گرديد. در ادامه از نانو ذرات مختلفي استفاده شد تا مشخص شود کدام 
ر نھايت اثر ترکيب آب ھوشمند و نانوذره ي بھينه بر يک پايداري بھتر و تاثيرگذاري بيشتري بر روي ازدياد برداشت نفت دارند. د

دھد که آب ھوشمندي که در  ي مطالعات انجام شده نشان مي روي مکانيسم ھاي مختلف ازدياد برداشت مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه
تري در تغيير ترشوندگي سطح يابد در مقايسه با دو يون ديگر توانايي باال آن ميزان يون سولفات نسبت به حالت اوليه افزايش مي

دھد. از نانوذرات استفاده شده در اين تحقيق نيز  تري دارد و ميزان بازيافت نفت را افزايش مي ھاي کربناته دولوميتي به سمت آب سنگ
ير ترشوندگي درصد وزني آن تأثيري بر روي تغي ٠ /١ھاي کمتر از  تنھا نانوذره سيليس از پايداري قابل توجھي برخوردار بود. غلظت

تواند به يک ميزان بر روي تغيير ترشوندگي سطح سنگ اثرگذار بوده و آن  درصد وزني و بيشتر از آن نيز مي ٠ /١نداشت و غلظت 
درصد  ٠ /١دھد. سپس اثر ترکيب آب ھوشمند که ميزان سولفات آن افزايش يافته است با غلظت  را به سمت ترشوندگي خنثي سوق مي

گيري زاويه تماس به تنھايي تفاوت چنداني  ه سيليس، بر روي مکانيسم ھاي مختلف ازدياد برداشت بررسي شد. اندازهوزني از نانو ذر
  ESEM،XRD ،FT-IRھاي و آناليزھاي ديگري چون  را بين اين ترکيب با خود آب ھوشمند به تنھايي نشان نداد از اين رو آزمايش

کيب بر روي توليد نفت و نفوذ در محيط متخلخل مشخص گرديد و مشاھده شد که افزودن نانو زني مغزه انجام شد و اثر اين تر و سيالب
شود مي گردد و اين  ذره به آب ھوشمند باعث افزايش ميزان بازيافت نفت نسبت به زماني که از آب ھوشمند به تنھايي استفاده مي

ھاي  جايي که بعضي از سايت ح سنگ را تغيير مي دھد و از آنترکيب به طور کامل سطح سنگ را از نفت تميز کرده و ترشوندگي سط
خالي سطح سنگ به وسيله ي يون ھاي موجود در آب ھوشمند و برخي ديگر به وسيله ي نانو ذرات پر شده اند ميزان زاويه تماس 

ھايي استفاده مي شوند قرار دارد. از مابين حالت آب تري زماني که از آب ھوشمند به تنھايي و حالت خنثي زماني که از نانو سيال به تن
ھوشمند به صورت شيميايي بنابراين اين دو مانع از تاثيرگذاري يکديگر نشده و  گذارد و آب جايي که نانو به صورت فيزيکي اثر مي آن

دھد و  تغيير ميھا ھمزمان است. بنابراين آب ھوشمند در اين ترکيب اثرگذاري خود را دارد و ترشوندگي سطح سنگ را  فعاليت آن
باعث مي شود نانو ذرات به ميزان کمتري نسبت به زماني که از نانو سيال به تنھايي استفاده مي شود جذب سطح سنگ شده و درگير 
تغيير ترشوندگي سطح سنگ شوند بنابراين نانو ذرات درگير مکانيسم ھاي ديگري چون کاھش ويسکوزيته نفت و تشکيل پيکرينگ 

توانند به داخل آن وارد شوند بنابراين  د. از آن جايي که اين امولسيون ھاي تشکيل شده، ذرات نانو نيز ميشون امولسيون مي
ھا نيز پايين است و اين امر باعث کاھش فشار مويينگي شده و  ي فاز امولسيوني ايجاد شده خيلي باال و کشش بين سطحي آن ويسکوزيته

جايي نفت در محيط متخلخل و افزايش راندمان  کند و باعث جابه يلي ريز را نيز فراھم ميامکان ورود سيال تزريقي به خلل و فرج خ
  شوند. بازيافت نفت مي
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زاده رفسنجاني، بھنام  / احمد تاج الديني؛ جواد نبويدار سازي ژئومکانيکي نقطه شروع انحراف در حفاري جھت بھينه  ۵۶

  .١٣٩٨ ، رشته مھندسي نفت حفاري) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي - ميرشکاري.
    

/ چاه نفت Stability/ پايداري Optimizationسازي  / بھينهDirectional Drilling/ حفاري جھتي Geomechanicsژئومکانيک 
Oil Well مدل سازي /Modeling شبيه سازي /Simulation  

    
 ٩٨٠٠١٠  

  چکيده 
چاه ھاي جھت دار در خصوص بھينه سازي پارامترھاي ژئومکانيکي محدوده چاه  اريـژي ھاي شرکت ھاي حفـراتـروزه از استـام

مي توان به تحليل و پيش بيني پايداري ديواره چاه به عنوان يکي از نکات حساس و حائز اھميت  در عمليات حفاري اشاره کرد. از 
توقف در عمليات تکميل و توليد از چاه گردد. از جمله  دست دادن چاه به واسطه ناپايداري مي تواند منجر به ھزينه ھاي ھنگفت و حتي

ترين پارامترھاي موثر بر پايداري ديواره چاه که در اين پژوھش مورد بررسي قرار مي گيرد انتخاب بھينه مسير حفاري بر اساس  مھم
مي باشد. مسير حفاري (آزيموت و اثرگذاري انتخاب مناسب نقطه شروع انحراف بر مقادير تنش و کرنش در ديواره چاه ھاي انحرافي 

باشد.  مي ضروري مدل رفتاري پيش بيني مسير بھينه انتخاب و براي طراحي ھاي برجا است و رژيم تنش از چاه) خود تابعي انحراف زاويه
ه مي تواند در ھنگام حفاري چاه ممکن است دو مشکل عمده در ديواره چاه مانند ريزش ديواره و شکست کششي القايي به وجود آيد ک در

زسازي چاه شود که اغلب مي توان با ـصورت عدم کنترل منجر به بروز مشکالتي در حين حفاري مانند گير رشته حفاري و عدم تمي
کنترل زاويه چاه و وزن گل بھينه اين مشکالت را برطرف نمود و از طرفي ميزان ناپايداري ديواره چاه را به کمک معيارھاي شکست 

واره چاه ـنش ھاي اطراف چاه بررسي نمود. ھدف اين تحقيق بررسي تاثير انتخاب نقطه شروع انحراف بر پايداري ديسازي ت و مدل
مي باشد که به منظور دستيابي به اين مھم ابتدا توسط نرم افزار شبيه ساز لندمارک چاه ھايي با عمق شروع انحراف مختلف نسبت به 

سازي چاه ھاي طراحي شده و تحليل پايداري ديواره چاه استفاده  شکست موھرکلمب در مدلچاه حقيقي طراحي مي گردد و از معيار 
مي شود. ھمچنين يک مدل ساختاري براي ھر چاه با شرايط چاه حقيقي به صورت جداگانه در نرم افزار تحليل پايداري فضاھاي زير 

ترين  شاخص شکست در ھر چاه محاسبه شده و در نھايت بھينه و جابجايي تنش، مانند پارامترھاي ژئومکانيکي و ساخته FLAC3Dزميني 
  مسير چاه از نقطه نظر پايداري ديواره چاه انتخاب شده و با چاه حقيقي مقايسه مي گردد.

 
  

بھينه سازي مصرف انرژي حرارتي و بازيافت کندانس برگشتي در سيستم گرمايش مخازن و  خطوط انتقال فرآورده با پردازش   ۵٧
ھاي نفتي منطقه مرکزي (انبار نفت  در شرکت ملي پخش فرآورده HYSYSھاي بخاز و کندانس به کمک نرم افزار  شبکه
 -/ نگارش مسلم جعفري؛ استاد راھنما مجتبي ميرزايي؛ استاد مشاور احمد قريب؛ مشاور صنعتي علي شکري فومشي.اراک)

ھاي  واحد ساوه، دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي سيستم غير انتفاعي -(آموزش عالي انرژي غير دولتي کارشناسي ارشد
  .١٣٩۶ ھاي انرژي) ،  انرژي، گرايش سيستم

    
ھاي نفتي ايران/ گرمايش/ انتقال/ فرآورده نفتي/ مخزن ذخيره زيرزميني/ بخار(آب)/ مبدل حرارتي/ شبيه  شرکت ملي پخش فرآورده

  بندي سازي/ زون
    
 ٩۶٠٠١۶  

  چکيده 
ملي پخش فراورده ھاي نفتي منطقه مرکزي (انبار نفت اراک) براي گرمايش خطوط انتقال فرآورده ھاي نفتي و مخازن در شرکت 

ذخيره از بخار آب فشار پايين استفاده مي شود. بخارات آب پس از انتقال گرماي خود به کندانس فشار پايين تبديل شده و با توجه به 
(کندانس به ھمراه بخار)  رگشت کامل اين کندانس به پااليشگاه وجود ندارد. چون اين سيال دو فازيمسير طوالني تا پااليشگاه امکان ب

ھا  مي باشد برگشت آن در طول مسير با ھمرينگ (ضربه قوچي) و افزايش فشار خط برگشت که منجر به عبور نامناسب آن در الين
زاء شبکه ھمراه مي باشد. عالوه بر و بالطبع، با وارد آمدن آسيب به اج مي شود، ھمراه مي باشد، اغلب شبکه ھاي آن با افزايش فشار

طوالني بودن مسير برگشت کندانس تا پااليشگاه که وجود يک فالش درام جھت جمع آوري کندانسھاي ايجاد شده را ضروري مي نمايد 
ستگاه د ۵ که تعداد  ٩٢ مساله ديگري که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت، با توجه به طرح توسعه اجرايي مربوط به سال 

ھاي  تا اينکه چالش Zoneبندي و انجام محاسبات دبي و سرعت براي ھر  Zoneمخزن به مخازن نفتکوره اضافه گرديد، مساله 
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احتمالي در شبکه با توجه به سايز خطوط و سرعت کندانس مشخص گردد، و در صورت نياز به بيشتر از يک فالش درام، اين نتيجه 
بندي نشان داد که نيازي به بيش از يک فالش درام وجود ندارد.  در اين تحقيق   Zoneه نتايج محاسبات با انجام محاسبات بدست آيد. ک

پس از بررسي مشکالت سيستم بخار و کندانس مذکور با طراحي و شبيه سازي اين سيستم و محاسبه اندازه تجھيزات آن توسط نرم 
پرداخته شده  Aspen Economic Analyzerبا استفاده از نرم افزار و در نھايت محاسبه ھزينه تجھيزات  Aspen HYSYSافزار 

و بھترين حالت بين شيوه ھاي مختلف طراحي انتخاب شده است. نتايج تحقيق نشان مي دھد استفاده از ظرف فلش درام براي کاھش 
  رون به صرفه ترين طراحي خواھد بود.فشار و دماي کندانس و ھمچنين استفاده از مبدل حرارتي با آب خنک کننده بھترين حالت و مق

 
  

/ حسن ھاي کامپيوتري با استفاده از رايانش ابري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بھينه سازي مصرف انرژي سيستم  ۵٨
ھاي  تمسيس (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته معماري ارشد کارشناسي -عليرضا ھژبربيان. زاده؛ اميد برازجاني؛ نويد درياسفر، صداقت

  .١٣٩٧ کامپيوتر) ، 
    

/ منطقه ويژه Optimizationسازي  / بھينهEnergy Consumption/ مصرف انرژي Cloud Computingپردازش ابري 
 Computerاي  سازي رايانه / شبيهModels/ مدل ھا Pars Especial Economic Energy Zoneاقتصادي انرژي پارس 

Simulation  
    
 ٩٧٠٠۵٢  

  چکيده 
ھاي محاسباتي ابر که امروزه تحقيقات بسياري از محققين  نامه به يکي از موضوعات بسيار مھم و حياتي درزمينه شبکه اين پايان در

سازي مصرف انرژي در مراکز داده ابر پرداخته شد. در اين کار براي  زمينه ابر را به خود اختصاص داده است يعني مسئله بھينه
زمان  صورت مجازي، ھم سازي  استفاده شد که با ادغام چند سيستم در يک سيستم به ز روش مجازيذخيره انرژي مراکز داده ا

طور چشمگيري کاھش پيدا  پردازد و با اين فن درصد استفاده و روشن بودن سرورھا به صورت موازي به اجراي چندين کار مي به
ھاي مجازي بر پايه الگوريتم ژنتيک ارائه و بھبود داده شد.  ماشينبندي مھاجرت  سازي، يک الگوريتم زمان کند و بر اساس مجازي مي

به اين نحو که دو تابع بررسي بارکاري و مھاجرت را بعد از توابع انتخاب و ترکيب و جھش الگوريتم ژنتيک افزوده شد که  با اين کار 
ا ذخيره کند و کيفيت کار را تضمين کند در اين ھاي موجود انرژي بيشتري ر شده توانست نسبت به ساير الگوريتم الگوريتم ارائه

ھاي بيکار بر اساس تابع مھاجرت، مصرف برق کمتر شده و توليد کربن حاصل از خنک کردن  الگوريتم  با توجه به خاموشي دستگاه
  شود. بسياري شده است مي ھاي اخير باعث نگراني ھاي زيستي که در سال چنين باعث کاھش توليد آالينده يابد و اين ھا کاھش مي دستگاه

 
 

پيش بيني تفکيکي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي (باري و مسافري) با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي( مطالعه   ۵٩
(دانشگاه  کارشناسي ارشد -محمود منوري؛ بابک صفاري، غالمحسين کياني؛ حسين کارشناس، ندا واحدي. /موردي:ايران)

  .١٣٩٧ م اداري و اقتصادي، رشته علوم اقتصادي گرايش انرژي) ، اصفھان، دانشکده علو
    

/ حمل و نقل Artificial Neural Networksھاي عصبي مصنوعي  / شبکهEnergy Consumptionمصرف انرژي 
Transportation عرضه و تقاضا /Supply and Demand توليد ناخالص ملي /Gross National Product  

    
 ٩٧٠٠۴١  

  يده چک
ھدف از پژوھش حاضر پيش بيني تفکيکي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي (باري و مسافري) با استفاده از شبکه عصبي 
مصنوعي در ايران است  با تلفيق دو نظريه باتاچاريا و ولگموس ، عوامل موثر بر مصرف انرژي حمل و نقل تفکيکي جاده اي در 

 ٩۵ تا  ٨٣ رون با ابزار نت تايم فيتينگ و نت تايم سريز براساس اطالعات سري زمانه از سال چارچوب دو مدل با شبکه عصبي پرسپت
مورد بررسي قرار مي گيرند .نتايج نشان مي دھد که متغيرھاي پيمايشي خودروھاي مسافري، بھره وري   matlabبا استفاده از ابزار 

شترين تاثير را بر مصرف انرژي حمل و نقل مسافري جاده اي دارد. انرژي خودروھاي مسافري، توليد ناخالص داخلي و جمعيت بي
براي مدل سازي تفکيکي مصرف انرژي حمل و نقل جاده اي (باري و مسافري) از روش شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است که 

عصبي مي گردند و متغير وابسته در متغيرھاي مستقل (حمل و نقل باري يا مسافري) بعنوان اليه ورودي وارد سيستم يادگيري شبکه 
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٣٣ 
 

تقاضاي مصرف انرژي حمل و نقل باري يا مسافري است، حکم اليه خروجي را در شبکه عصبي دارد. در اين مدل آموزش از روش 
ر ميليون گيگاژول و با ابزار نت تايم سريز براب ١٣٨ داخل شبکه اي و از رويکرد پرسپترون با ابزار ابزار نت تايم فيتينگ برابر 

به روش شبکه عصبي پرسپترون با  ١۴٠٠ ميليون گيگاژول است. ھمچنين ميزان مصرف انرژي حمل و نقل مسافري جاره اي  ١۵۵ 
به روش شبکه عصبي پرسپترون با  ١۴٠٠ است. ھمچنين انرژي حمل و نقل باري جاده اي تا سال  ١٠٢ ابزار نت تايم فيتينگ برابر 
  .است ٧۵۴ و با ابزار نت تايم سريز برابر  ۴۵۶ ابزار نت تايم فيتينگ برابر 

 
  

/ علي نوراني؛ مختار رنجبر، محمد تاثير بازاريابي الکترونيک بر جذب سرمايه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي و انرژي پارس  ۶٠
  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت بازرگاني) ،  کارشناسي ارشد -موسوي.

  
 Pars Special Economic/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Capital/ سرمايه E-Marketingنيک بازاريابي الکترو  

Energy Zone مدل سازي /Modeling رضايت مشتري /Client Satisfaction  
    
 ٩٧٠٠٣٠  

  چکيده 
ريزي و  و انرژي پارس، طرحپژوھش حاضر با بررسي تأثير بازاريابي الکترونيک بر جذب سرمايه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي 

انجام شد. اين تحقيق از لحاظ ھدف کاربردي و از نظر ماھيت توصيفي از نوع ھمبستگي بوده، و روش جمع آوري داده ھا به صورت 
اي و ميداني بود. جامعه آماري پژوھش شامل کليه کارمندان رسمي سازمان منطقه ويژه اقتصادي و انرژي پارس به تعداد  کتابخانه

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. پايايي  ٢٠٨ گيري تصادفي ساده و جدول مورگان  باشند که با استفاده از روش نمونه نفر مي ۴۵٠ 
ھا با استفاده از آمار  درصد مورد تاييد قرار گرفت. روش تجزيه و تحليل داده ٠ /٨۶ پرسشنامه  با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 

اسميرنوف و ضريب چولگي و کشيدگي و آزمون تي تک  - ھا از آزمون کولموکروف استنباطي و نرمال بودن توزيع دادهتوصيفي و 
بود. نتايج  SPSSو  LISRELھاي آماري به کار گرفته شده در اين پژوھش از طريق نرم افزار  اي استفاده شده است و روش نمونه

کترونيک در نظر گرفته شد. براساس نتايج تحليل عاملي تاييدي، تأثير بازاريابي الکترونيک نشان دادند که پنج مؤلفه براي بازاريابي ال
)، انجام معامله ٠ /٧٢ بر جذب سرمايه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي و انرژي پارس به ترتيب اولويت عبارتند از: تأمين سفارش (

). ھمچنين، از نظر کارمندان رسمي سازمان منطقه ويژه ٠ /٢٩ ايت مبادله () و در نھ٠ /٣۶ )، ترفيع (٠ /۵٨ )، تماس يکايک (٠ /۶۴ (
  ھا در حد مطلوب اندازھگيري شد و مدل ارائه شده داراي برازش قابل قبول بود. اقتصادي و انرژي پارس وضعيت اين مؤلفه

  
  

نژاد؛ استاد  / نگارش ايمان اميديخازن ماسه سنگيتاثير تزريق آب ھوشمند و نانو اکسيد مس بر روي ازدياد برداشت نفت در م  ۶١
(دانشگاه آزاد  کارشناسي ارشد - راھنما علي اسفندياري بيات؛ مشاور صنعتي خليل افسري؛ استاد مشاور اميرحسين سعدي.

  .١٣٩۶ اسالمي، واحد تھران مرکزي، دانشکده فني مھندسي، رشته گرايش مخازن ھيدروکربوري) ، 
  
  نفت/ ترشوندگي/ تزريق آب/ بازيافت نفت/ مخزن ماسه سنگي/ غلظتازدياد برداشت   
    
 ٩۶٠٠٠٩  

  چکيده 
تحقيق در مورد تغيير شيمي آب تزريقي به عنوان يک روش ازدياد برداشت و چگونگي اثر يون ھا حين اجراي اين فرآيند در مخازن 

ه تکنيک آب ھوشمند معروف شده اين روش که ب ماسه سنگي مي باشد که از موضوعات جالب توجه و چالشي صنعت نفت است. 
، تغييرات يوني و شوري سيال تزريقي جھت بھبود بازيافت نفت را شامل اکسيد مس به عنوان يک کاتاليزور ، با اضافه کردن نانواست

نتايج نھايي در مورد  رغم مطالعات گسترده در اين زمينه، مي شود. اين تکنيک در قالب بازيافت ثالثيه نفت پيشنھاد مي شود. علي
چگونگي عملکرد وساز و کارھاي فعال در اين فرآيند حاصل نشده است، که عمده علت آن پيچيدگي و تفاوت سيستم آب / نفت /سنگ 
در مخازن مختلف مي باشد.  در اين پژوھش ابتدا ترشوندگي را که عامل تاثيرگذار در بھبود بازيافت نفت از مخازن ماسه سنگي است 

آزمايش قرار داديم سپس به بررسي متغييرھاي موثر در تغيير ترشوندگي پرداختيم و محلول بھينه اي بدست آورديم . سپس اين  مورد
يند را با توجه به غلظت بھينه بدست آمده ادامه داديم. در مرحله بعد آزمايش ميکرو مدلي طراحي گرديد که ميزان بازيافت نفت در آفر

مجاورت تزريق آب مقطر، آب دريا، آب ھوشمند و آب ھوشمند حاوي نانو اکسيد مس در غلظت ھاي مختلف  مخازن ماسه سنگي را در
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اندازه گيري کرديم.  نتيجه گيري ھاي بدست آمده از آزمايش ھا نشان مي دھد که ميزان بازيافت نفت از طريق تزريق آب ھوشمند 
دارد.  در مرحله پاياني به بررسي مقادير نانو در آب ھوشمند و تاثير آنھا  حاوي نانواکسيد مس نسبت به ساير موارد اثر مطلوب تري

، PPM100 ،PPM200 ،PPM500 ،PPM700بروي بازيافت نفت پرداختيم به طوري که آزمايش ھايي با غلظت ھاي 
PPM1000 ،PPM1500 ،PPM2000 ۴٧ /٣%، ۴۶ /٨%، ۴۴%، ۴۴،انجام گرديد که ميزان بازيافت نفت به ترتيب برابر با ،%

% بدست آمد. اين نتايج به خوبي نشان مي دھد که با افزودن مقادير نانو در  آب ھوشمند ميزان ريکاوري ۵١ /٢ % و۵٠ /٩ %، ۴٨ /۶
  نفت در مخازن افزايش پيدا مي کند.

 
  

اد شرکت ملي پخش تاثير توانمندسازي روانشناختي بر عملکردشغلي با مطالعه نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان در ست  ۶٢
/ نگارنده عيد محمد مرادي؛ استاد راھنما مھدي خيرانديش؛ استاد مشاور اسماعيل اسدي؛ استاد مشاور ھاي نفتي ايران فرآورده

(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت  کارشناسي ارشد -صنعتي علي درخشاني.
  .١٣٩۶ مديريت دولتي، گرايش تشکيالت و روشھا) ، دولتي، رشته 

    
  ھاي نفتي ايران توانمندسازي کارمندان/ سازمان ھا/ عملکرد سازماني/ رضايت شغلي/ شرکت ملي پخش فرآورده

    
 ٩۶٠٠٢٠  

  چکيده 
پاسخ به نيازھاي حياتي کار گرفته مي شود. در واقع،  توانمندسازي يکي از نگرش ھاي مھم و جديد است که توسط سازمان ھا به

مديريت معاصر در پاسخگويي به نياز تغيير و تحول است. توانمندسازي کارکنان مي تواند مزاياي بسياري در پي داشته باشد. ھنگامي 
آورتر ورتر، خشنودتر و نو که يک نيروي کار توانمند وجود دارد، سازمان ھا از کارآمدي بيشتري برخوردارند. کارکنان توانمند؛ بھره

بوده و محصوالت و خدمات را با کيفيت باالتري نسبت به کارکنان ناتوان ارائه مي دھند. اين پژوھش با ھدف بررسي تاثير 
عملکرد شغلي با مطالعه نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان در جامعه ستاد شرکت ملي پخش  توانمندسازي روانشناختي بر

طه تحقيقات کاربردي ـر از نظر ھدف در حيـنفر انجام پذيرفت. تحقيق حاض ٢٠٠ و حجم نمونه نفر  ۴٠٠ ران با ـھاي نفتي اي وردهآفر
مي باشد و بر اساس ماھيت و روش، يک تحقيق توصيفي پيمايشي است. در اين پژوھش، از پرسشنامه ھاي استاندارد توانمند سازي 

درصد اطمينان مي توانيم  ٩۵ ت. نتايج نشان داد که با احتمال رضايت شغلي اسميت و ھمکاران استفاده شده اس ،روانشناختي اسپريتزر
بپذيريم توانمندسازي روانشناختي بر روي عملکرد شغلي با درنظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان ستاد شرکت ملي پخش 

مولفه ھاي محيط بيروني (رقابت ھاي  فراورده ھاي نفتي ايران تاثير مثبتي دارد. در اين رابطه، بايد امروزه سازمانھا تحت تأثير
فزاينده جھاني، تغييرات سريع ، تقاضا براي ارتقاء کيفيت خدمات ، منابع محدود) و مولفه ھاي محيط دروني (عملکرد کارکنان، 

رکاي رضايت شغلي، کارايي، اثربخشي منابع و سرمايه ھاي سازماني)، نگرش به نيروي انساني را تغيير و از آنھا به عنوان ش
  کنند. سازمان و گردانندگان اصلي فرايند کار ياد مي

 
  

ھاي انرژي: (مطالعه موردي: گازوئيل، بنزين، نفت سفيد و  تاثير راھکارھا و سياستھاي غير قيمتي در کاھش مصرف حامل  ۶٣
 کارشناسي ارشد - توي.نگارش ھيمن عليزاده منگور؛ استاد راھنما عبداله محمودي؛ استاد مشاور صنعتي طاھر پور پر /گاز)

  .١٣٩۶ (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مھاباد، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت دولتي، گرايش مالي) ، 
  
  انرژي/ حامل ھاي انرژي/ اصالح الگوي مصرف/ مصرف سوخت/ سوخت فسيلي/ مسئوليت اجتماعي  
    
 ٩۶٠٠١٠  

  چکيده 
ير راھکارھا و سياستھاي غيرقيمتي در کاھش مصرف حاملھاي انرژي (مطالعه موردي: گازوئيل، ھدف تحقيق حاضر مطالعه تأث

بنزين، نفت سفيد و گاز) مي باشد. براي اين منظور بشکل تصادفي از بين خانوارھاي شھرستانھاي جنوب استان آذربايجان غربي، با 
خاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. با کاربرد پرسشنامه محقق ساخته که خانوار انت ٣٨۴ استفاده از روش کوکران، نمونه اي به تعداد 

پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ و روايي آن بصورت صوري مورد تاييد قرار گرفت، به روش ميداني اطالعات از جامعه آماري 
کارھاي قانوني، فرھنگي، آموزشي، فناوري اخذ شد. متغيرھاي تحقيق شامل مصرف سوخت فسيلي، راھکارھاي غير قيمتي شامل راھ
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٣۵ 
 

اطالعات، فني و مسئوليت اجتماعي مشخص و بر اساس آنھا فرضيه ھاي تحقيق با استفاده از رگرسيون خطي يک و چند متغيره مورد 
رصد از تغيير در د ۶٠ درصد، حدود  ٩۵ آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که راھکارھاي غير قيمتي بشکل کلي، با اطمينان 

مصرف سوخت فسيلي را توضيح مي دھند. از بين راھکارھاي غير قيمتي، چھار راھکار قانوني، فني، مسئوليت اجتماعي و آموزشي 
درصد بر مصرف سوختھاي فسيلي در جنوب استان آذربايجان غربي  ٩۵ درصد) در سطح اطمينان  ٨٣ تاثير منفي و معني داري (

ي متغير راھکارھاي قانوني بيش از ساير راھکارھا مي باشد. ھمچنين راھکارھاي فرھنگي و فناوري اطالعات با دارند که اھميت آمار
اينکه رابطه نسبتا زيادي با مصرف سوخت فسيلي دارند، اما برخالف يافته ھاي تحقيقات قبلي و پيش بيني اين تحقيق، تاثير معني داري 

  بر مصرف سوختھاي فسيلي ندارند.
 
  

 /٢٠١۶ تا  ٢٠٠۶ ھاي  تحوالت بين المللي و منطقه اي انرژي و تاثير آن بر نقش آفريني اوپک در بازار جھاني انرژي طي سال  ۶۴
  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته روابط بين الملل) ،  دکتري -مقدم. اعتماد باقري؛ مقصود رنجبر، مھدي جاوداني

    
 Political/ اقتصاد سياسي International Relationsالمللي  / روابط بينOPEC/ اوپک World Marketبازار جھاني 

Economyامنيت انرژي /  
    
 ٩٧٠٠٣۵  

  چکيده 
دنياي انرژي در عصر جھاني شدن و فناوري ارتباطات و اطالعات در حال تجربه گذار از يک تحول بزرگ تحت تاثير عوامل 

ھاي نوين، مخاطرات حقيقي و مجازي و تغيير  آوري زدايي، توسعه سريع فن ي کربنپيشران ترکيبي نظير افزايش فشار جھاني برا
ھاي مشترک  اي ھمواره در سياست المللي و منطقه الگوھاي زندگي، افزايش جمعيت و غيره است. اين تحوالت انرژي در سطوح بين

ترين بازيگران بازار جھاني  گذاران به عنوان اصلي ران تجلي يافته است. سياستاگذ کنندگان، توليدکنندگان و سرمايه انرژي مصرف
اي  المللي و منطقه پردازند. بنابراين وابستگي و تنيدگي تحوالت بين گيري مي انرژي با توجه به تحول مفھوم امنيت انرژي به تصميم

است. به طوري که  ھا گره خورده ھاي مقطع کنوني است و در واقع، سياست نفت با سياست خارجي دولت انرژي از ويژگي
ھاي مشترک انرژي شامل:  کنندگان بزرگ جھاني نظير اياالت متحده امريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، ھند و چين با اتخاذ سياست مصرف
ھاي نوين، منشاء  گيري از تکنولوژي گذاري و بھره جويي، استفاده از منابع داخلي، تنوع بخشي، مسائل محيط زيستي، سرمايه صرفه
اي، با  دولي فرا منطقه اند. اوپک يک سازمان تخصصي بين اي انرژي در بازار جھاني انرژي (نفت) شده المللي و منطقه ت بينتحوال

درصد سھم توليد روزانه در گرانيگاه اين تحوالت بوده است. بر  ۴٠ درصد ذخاير اثبات شده نفتي جھان و حدود  ٨٠ دارا بودن بيش از 
گذاران عرصه انرژي، اوپک و وزارت نفت جمھوري  دف دستيابي به نتايج علمي تخصصي قابل توجه سياستاين اساس نگارنده با ھ

پردازد. سوال اصلي اين است که تحوالت  اسالمي ايران، به بررسي تاثير اين تحوالت بر نقش اوپک در بازار جھاني انرژي (نفت) مي
چه تاثيري بر نقش اوپک در بازار جھاني انرژي (نفت) گذاشته است؟  ٢٠١۶ تا  ٢٠٠۶ ھاي  اي انرژي طي سال المللي و منطقه بين

، تاثير منفي بر انسجام اوپک داشته و باعث ٢٠١۶ تا  ٢٠٠۶ ھاي  اي انرژي طي سال المللي و منطقه فرض بر اين است که تحوالت بين
گراي سازنده در  "اوپک  بازيگر فعال ھوشمند تعاملکاھش نقش اين سازمان در بازار جھاني انرژي (نفت) شده است. پيشنھاد الگوي 

اي  کتابخانه -ھا از روش اسنادي  بازار جھاني انرژي" يکي از ابتکارات مھم اين پژوھش است. در اين رساله براي گردآوري داده
 -است. روش تحقيق توصيفي المللي بھره برده شده حقيقي و مجازي استفاده نموده، براي تحليل موضوع از نظريات اقتصاد سياسي بين

  تحليلي است.
  
  

/ قاسم نوشاد؛ افشار علي تخريب مشتقات نيتروبنزني از پساب صنايع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با فرآيند شبه فنتون  ۶۵
  .١٣٩٧ (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي شيمي) ،  کارشناسي ارشد - حسيني، ابراھيم حسيني ضيابري.

  
    

/ Refinement/ تصفيه Wastewater/ پساب Pars Special Economic Energy Zoneويژه اقتصادي انرژي پارس منطقه 
  Pollutionآلودگي 

    
 ٩٧٠٠٣٣  
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  چکيده 
ھاي آبي حاوي آلودگي نيتروبنزن که عامل اصلي سرطان است،  با روش شبه فنتون  در اين مطالعه، تخريب و معدني سازي محلول

بر حذف  pH) و III، يون آھن (H2O2ر گرفته است. ھمچنين تاثير پارامترھاي عملياتي مانند غلظت اوليه مورد بررسي قرا
نيتروبنزن از پساب سنتزي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوھش براي صرفه جويي در وقت و ھزينه از طراحي آزمايش 

انجام گرفته است.  Response Surfaceو روش سطح پاسخ  Box Behnkenاستفاده شده است. طراحي آزمايش براساس روش 
تجزيه و تحليل آزمون واريانس براي تعيين اھميت اثر متغير مستقل بر عملکرد پاسخ انجام شد. مقادير مختلف متغيرھا براي حذف 

نيتروبنزن در فرآيند شبه فنتون به  دقيقه واکنش، راندمان حذف 30 نيتروبنزن به روش شبه فنتون بھينه شدند. در شرايط بھينه و پس از 
کاھش داشته است. فرايند شبه فنتون %  ۵۶ /٧ (COD) دقيقه ميزان اکسيژن خواھي شيميايي ٣٠ % رسيد. عالوه براين پس از  ٩٧ /۴

  د.را به طور کامل حذف کن CODنيتروبنزن را به طور موثري کاھش داد، اما در مدت زمان فوق نتوانست 
  
  

،  CNGھاي استاتور و ميله شکسته رتور در موتورھاي القايي سه فاز کمپرسورھاي  شخيص خطاي اتصال کوتاه سيم پيچيت  ۶۶
ھاي حاصله از طراحي و ساخت  ھاي ھوش مصنوعي با استفاده از داده با به کارگيري روشھاي پردازش سيگنال، و الگوريتم

پژوھشگر عباس ابراھيم زاده؛ استاد راھنما رضا روشن فکر؛ مشاور صنعتي  /کيلو وات  ٢.٢ نمونه آزمايشگاھي موتور القايي 
(دانشگاه حکيم سبزواري، دانشکده مھندسي برق و کامپيوتر، رشته مھندسي برق قدرت، گرايش  کارشناسي ارشد -امير عباچي.

  .١٣٩٧ ھاي الکتريکي) ،  الکترونيک قدرت و ماشين
    

  ھا خطا/ سيگنال/ ھوش مصنوعي/ داده
    
 ٩٧٠٠٠٣  

  چکيده 
امروزه موتور القايي طوري جايگاه خود را در صنعت تثبيت کرده است که بدون حضور اين سيستم پيچيده الکترومغناطيسي خللي 

ھايي است که  آيد. بنابراين پايش پارامترھاي موتور القايي براي جلوگيري از بوجود آمدن خطا، يکي از زمينه بزرگ به صنعت وارد مي
کند.  در ميان خطا ھاي ايجاد شده در  عث افزايش قابليت اطمينان سيستم شده و مطابق با آن از خسارات فني و اقتصادي جلوگيري ميبا

درصد مربوط به خطاي رتور مي باشد. در  ١٠ الي  ۵ درصد مربوط به خطاي استاتور و  ٣۵ الي  ٢٧ قسمت ھاي مختلف موتور 
ھاي مختلفي با پايش پارامترھاي متفاوت ارائه  القايي مورد توجه محققان قرار گرفته است و روش ھاي اخير تشخيص خطا موتور سال

نامه در راستاي تحقيقات انجام شده به تشخيص خطاي رتور  کنند. در اين پايان شده است که ھر کدام به نحوي فرايند خطا را شناسايي مي
تور القايي پرداخته شده است که فرايند تشخيص خطا در دو مرحله شامل تشخيص و استاتور از حالت سالم در شرايط مختلف بار مو

فاز در  کيلوواتي سه ٢ /٢سنجابي  اوليه خطا و تشخيص شدت آن صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا مدلسازي موتور القايي قفس
ھاي مختلف سيگنال  ھاي استاتور، ويژگي ي از جريانبردار ) انجام گرفته و بعد از نمونهMaxwellافزار تخصصي طراحي ماشين ( نرم

ھاي تقريب و جزئيات موجک استخراج شده و درنھايت با استفاده از  نظمي و ھمچنين انرژي ھاي آماري، آنتروپي يا بي از جمله شاخص
د تشخيص خطا کامل گير فراين نزديکرين ھمسايه و درخت تصميم Kروش ھاي شناسايي الگو شامل ماشين ھاي بردار پشتيبان، 

شود. به منظور تاييد عملکرد الگوريتم پيشنھادي تشخيص خطا، کليه روش ھاي فوق بر روي نتايج آزمايشگاھي اعمال شده است.  مي
در شرايط بار کامل  DTدرصد در روش  ٨٢ ، و KNNدرصد در روش  ٨٠، SVMدرصد در روش  ٩۴ تشخيص خطاي باالي 

  آزمايشگاھي، نشان از صحت عملکرد الگوريتم پيشنھادي مي باشد. موتور روي نتايج شبيه سازي و
 
  

 - فر؛ نادر مختاراني، محمود درخشان. / آرش بھاريتصفيه سود مستعمل (اسپنت کاستيک) با استفاده از فرآيند انعقاد الکتريکي  ۶٧
  .١٣٩٧ (دانشگاه تربيت مدرس، رشته مھندسي محيط زيست) ،  کارشناسي ارشد

    
  Electrode/ الکترود Sulphides/ سولفيدھا Refinement/ تصفيه Flocculationھا/ انعقاد  هآاليند

    
 ٩٧٠٠٣٩  
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  چکيده 
کاستيک آالينده اي است که حاصل شست و شوي نفت و مشتقات آن با ھيدروکسيد سديم بوده و ضمن داشتن سميت باال، به علت  اسپنت

بوعي نيز مي باشد. در حال حاضر اکثر قريب به اتفاق پااليشگاه ھا، روش خنثي سازي دارا بودن ترکيبات گوگردي، داراي بوي نامط
تعديل گرديده و اثرات سوء سميت و زيان آور آن براي محيط زيست ھمچنان  pHرا براي دفع اين ترکيب استفاده نموده که طي آن تنھا 

کاستيک  رودھاي مشبک و نيز فاصله ي بين آن ھا بر فرآيند تصفيه اسپنتباقي مي ماند. اين تحقيق با ھدف ارزيابي تأثير استفاده از الکت
و در مقياس آزمايشگاھي به انجام رسيده است. پارامترھاي بررسي شده در اين پژوھش عبارتند از: غلظت اوليه سولفيد، چگالي 

زي آزمايش ھا براي درصد حذف سولفيد در و زمان آزمايش. اين پژوھش در سه فاز انجام شد. در فاز اول ابتدا مدل سا pHجريان، 
نمونه سنتزي با استفاده از روش سطح پاسخ (از روش ھاي مرسوم طراحي آزمايش) انجام گرفت. سپس به تعيين غلظت اوليه سولفيد 

  نمونه ھا پرداخته شد و اعتبار مدل ھا مورد بررسي قرار گرفت.
  
  

نگارش احمد سعيدي؛ استاد  /)١٣٩۶ الي  ١٣٨٠ مطالعه موردي سال ھاي تعارض فرھنگي و اقتصادي صنعت نفت در عسلويه (  ۶٨
(دانشگاه آزاد اسالمي  کارشناسي ارشد -محمد حقيقي؛ مشاور صنعتي منيژه پاک نھاد. راھنما غفار زارعي؛ استاد مشاور علي

  .١٣٩٧ ايش مطالعات ايران) ، اي، گر واحد المرد، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات منطقه
    

  شناسي/ عسلويه ھاي توسعه/ آسيب صنعت نفت/ توسعه/ فرھنگ گرايي/ طرح
    
 ٩٧٠٠١۴  

  چکيده 
صنعت نفت و گاز براي ايران اھميتي راھبردي دارد و از ھمين رو بسيار مھم است که توسعه اين صنعت در کدام بستر اجتماعي 

خيز و عملياتي قرار دارند، چگونه است. پايان نامه  ن صنعت نفت و اجتماعاتي که در مناطق نفتگيرد و کيفيت تعامل ميا صورت مي
حاضر ضمن بررسي شواھدي از نارضايتي اجتماعات محلي از شيوه توسعه صنعت نفت در اين مناطق، علل بروز اين نارضايتي را 

کند. استدالل اساسي پايان  عه، علل بروز مشکالت را تبيين ميبررسي و سپس با تحليل رويکردھاي نظري حاکم بر اين شيوه از توس
ھاي اجتماعات بومي  گيري نيازمبنا سبب شده است ظرفيت ريزي توسعه بر مبناي الگوي قطب رشد و با جھت نامه اين است که برنامه

ھادي منجر به بروز مشکالت ايجاد شده در براي مشارکت در جريان توسعه ناديده گرفته شود. ھمچنين اين پايان نامه برخي فرايندھاي ن
دھد. پايان نامه حاضر برخي رويکردھاي  مناطق  عملياتي صنعت نفت را نيز بررسي کرده و تأثير آن بر بروز مشکالت را نشان مي

صنعت نفت را  ريزي توسعه براي ايجاد تعامل اجتماعات محلي و توليد ظرفيت امنيت اجتماعي راھبردي براي توسعه جديد در برنامه
  کند. نيز بررسي مي

  
  

) (مطالعه موردي: شرکت ملي IAQتعيين تاثير فاکتورھاي طراحي ساختمان و سيستم تھويه مطبوع بر کيفيت ھواي داخلي (  ۶٩
/ نگارش مريم احسني؛ استاد راھنما منوچھر اميدواري؛ استاد مشاور فريده گلبابايي؛ مشاور ھاي نفتي ايران) پخش فرآورده

(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده محيط زيست و انرژي، گروه  کارشناسي ارشد -آب. عتي مينا غفراني مصن
  .١٣٩۴ )، رشته مديريت HSEمديريت محيط زيست (

    
  بوع/ طراحي/ سالمتھاي نفتي ايران/ تھويه مط رضايت شغلي/ کارکنان/ کيفيت/ ھوا/ ساختمان ھا/ شرکت ملي پخش فرآورده

    
 ٩۴٠٠۴١  

  چکيده 
امروزه تأثيرات کيفيت ھواي داخل بر روي سالمت، رضايت شغلي کارکنان و راندمان کاري آنھا بطور گسترده مورد توجه مديران 

سيد کربن، قرار گرفته است. در اين راستا به منظور تعيين کيفيت ھواي داخل ساختمان ھا مواردي چون غلظت دي اکسيد کربن، مونوک
اکسيژن و ھمچنين دما و رطوبت بر اساس استانداردھاي معتبر جھاني  اندازه گيري مي شوند. با استفاده از مجموعه اي از ابزارھاي 
مشاھده اي، پرسشنامه اي، آزمايشگاھي جنبه ھاي مھم کيفيت ھواي داخل ساختمان مرکزي  شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي  و 

کتورھاي طراحي ساختمان و سيستم تھويه مطبوع مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آنھا در متن پايان نامه آورده ارتباط آن با فا
شده اند. گرماي زياد، کمبود جريان ھوا، سنگيني، خفگي و خشکي ھوا به ترتيب بيشترين عوامل محيطي ھستند که کارکنان از آنھا 
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، سوزش چشم ورد مطالعه، خستگي و خواب آلودگي، سردردسندرم ساختمان بيمار در محل مشکايت دارند. ھمچنين در بررسي شيوع 
نتايج اندازه گيري در ساختمان نشان مي دھد  و اشکال در تمرکز به ترتيب شايعترين عوارضي ھستند که کارکنان از آنھا شکايت دارند.

باالتر از حدود مجاز و در ساير طبقات  NOCبدارخانه ھا و اتاق که ميزان دي اکسيد کربن در تأسيسات و موتورخانه، آشپزخانه، آ
نشان از افزايش چشمگير آن نسبت به ھواي آزاد مي باشد. ميزان اکسيژن اندازه گيري شده در کليه قسمت ھاي اندازه گيري شده با 

مي باشد. تحليل داده ھا با استفاده از نرم مقادير پايين تر از حدود مجاز روبرو شده ايم  که اين موضوع  حاکي از وضعيت نامناسب 
و آزمون ناپارامتريک کاي دو نشان داد که ھيچ ارتباط معنا داري بين ارتفاع ساختمان و احساس کارکنان از گرماي   SPSSافزار 

يشان در ضلع شمالي ).  اما بين احساس کارکنان از عدم جريان ھوا و استقرار ا٠ /P٠۵ محيط کار ارتباط معني داري وجود ندارد (
)، وجود پنجره P=٠۴/٠).، احساس کارکنان از گرماي زياد ھوا  و استقرار ايشان در ضلع شرقي ساختمان (P=٠۴۶/٠ساختمان(

) ارتباط معناداري وجود دارد. تحليل ھاي آماري از طريق آزمون کاي دو P=٠٣٧/٠مشرف به ھواي آزاد  و ميزان اکسيژن محيط (
ه ارتباط معناداري بين تعداد دريچه ھاي ورودي و خروجي ھوا با ميزان دي اکسيد کربن، اکسيژن  و دماي اندازه حاکي از آن است ک

اين در حاليست که ارتباط  )٠ /P٠۵ ( گيري شده در محيط ھاي کاري، احساس سنگيني وکمبود جريان ھوا توسط کارکنان وجود دارد
اندازه گيري شده  و احساس کارکنان از خشکي ھوا با تعداد دريچه ھاي خروجي  و  معناداري بين رطوبت و ميزان مونوکسيد کربن

.  ھمچنين ارتباط معناداري بين ميزان ھواي تازه محاسبه شده به ازاي ھر نفر در محيط کار با )٠ /P٠۵ (ورودي ھوا وجود ندارد
ه در قسمت ھاي انتھايي کانال سيستم ھواساز قرار گرفته )  اتاق ھايي کP=٠٣/٠( ميزان دي اکسيد کربن اندازه گيري شده بدست آمد

).  با توجه به زمان اندازه گيري P=٢٨/٠( اند از ميزان کمتري از اکسيژن برخوردارند که نتايج آماري مؤيد اين موضوع مي باشد
سيستم ھاي ھواساز انجام  مقدار رطوبت نسبي ناشي از ھواي بيرون از ساختمان است چرا که عمليات رطوبت زني در ھيچ يک از

به منظور بررسي و تميزکردن، شرايط نامناسب توزيع دريچه ھاي ھواي رفت  HVACنمي شود. عدم دسترسي به کانال ھاي سيستم 
و برگشت در ساختمان، پارتيشن بندي فضاھا به طور نامناسب و عدم کنترل ھاي اتوماتيک، ورود آالينده ھا نظير دود ناشي از 

خانيات از ورودي ھواي تازه به داخل ساختمان و سرعت جريان ھواي صفر در محيط ھاي کاري  به عنوان وضعيت غير استعمال د
قابل قبول ديده شده است. تغيير کاربري ساختمان از تجاري به اداري و تغييرات غيراصولي به عمل آمده در زمان بھره برداري از 

و نارضايتي کارکنان مي باشد.   اما بين احساس کارکنان از عدم جريان ھوا و استقرار عوامل مؤثر بر کيفيت نامطلوب ھواي داخل 
).، احساس کارکنان از گرماي زياد ھوا  و استقرار ايشان در ضلع شرقي ساختمان P=٠۴۶/٠ايشان در ضلع شمالي ساختمان(

)٠۴/٠=P) ٠٣٧/٠)، وجود پنجره مشرف به ھواي آزاد  و ميزان اکسيژن محيط=P ( ارتباط معناداري وجود دارد. تحليل ھاي آماري
از طريق آزمون کاي دو حاکي از آن است که ارتباط معناداري بين تعداد دريچه ھاي ورودي و خروجي ھوا با ميزان دي اکسيد کربن، 

) اين  P0/٠۵دارد( اکسيژن  و دماي اندازه گيري شده در محيط ھاي کاري، احساس سنگيني وکمبود جريان ھوا توسط کارکنان وجود
در حاليست که ارتباط معناداري بين رطوبت و ميزان مونوکسيد کربن اندازه گيري شده  و احساس کارکنان از خشکي ھوا با تعداد 

.  ھمچنين ارتباط معناداري بين ميزان ھواي تازه محاسبه شده به ازاي ھر )٠ /P٠۵ ( ي خروجي  و ورودي ھوا وجود ندارددريچه ھا
)  اتاق ھايي که در قسمت ھاي انتھايي کانال سيستم P=٠٣/٠محيط کار با ميزان دي اکسيد کربن اندازه گيري شده بدست آمد( نفر در

).  با توجه به P=٢٨/٠( ھواساز قرار گرفته اند از ميزان کمتري از اکسيژن برخوردارند که نتايج آماري مؤيد اين موضوع مي باشد
بت نسبي ناشي از ھواي بيرون از ساختمان است چرا که عمليات رطوبت زني در ھيچ يک از سيستم زمان اندازه گيري مقدار رطو

به منظور بررسي و تميزکردن، شرايط نامناسب توزيع  HVACھاي ھواساز انجام نمي شود. عدم دسترسي به کانال ھاي سيستم 
ر نامناسب و عدم کنترل ھاي اتوماتيک، ورود آالينده ھا دريچه ھاي ھواي رفت و برگشت در ساختمان، پارتيشن بندي فضاھا به طو

نظير دود ناشي از استعمال دخانيات از ورودي ھواي تازه به داخل ساختمان و سرعت جريان ھواي صفر در محيط ھاي کاري  به 
صولي به عمل آمده در زمان عنوان وضعيت غير قابل قبول ديده شده است. تغيير کاربري ساختمان از تجاري به اداري و تغييرات غيرا

  بھره برداري از عوامل مؤثر بر کيفيت نامطلوب ھواي داخل و نارضايتي کارکنان مي باشد.
 
  

/ تعيين سھم بخش ھاي ژئوشيميايي و انساني فلزات سنگين در خاک منطقه ي ويژه ي اقتصادي انرژي پارس در جنوب ايران  ٧٠
(دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبيعي، رشته محيط زيست  کارشناسي ارشد -اعظم زارعي؛ بابک سوري؛ فاطمه احمدپور.

  .١٣٩٨ آلودگي) ، 
    

/ منطقه Heavy Metal/ فلز سنگين Geochemistryشيمي  / زمينHuman factor/ عامل انساني Soil Pollutionآلودگي خاک 
  Pars Especial Economic Energy Zoneويژه اقتصادي انرژي پارس 

    
 ٩٧٠٠٣۶  
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  چکيده 
در اين پژوھش به بررسي فلزات سنگين در نمونه ھاي خاک محدوده ي منطقه ي ويژه ي اقتصادي انرژي پارس شھرستان عسلويه 

 ۵٠ نمونه از خاک در عمق  ١۴ نمونه خاک سطحي و ١۴ نقطه، شامل  ١۴ نمونه از خاک از  ٢٨ پرداخته شده است.بدين منظور تعدا د 
ور تصادفي و با توجه به نوع کاربري برداشت شد. پس از آماده سازي نمونه ھاي خاک، ھمگن سازي و آناليز سانتي متري بط

آزمايشگاھي، مقادير پارامترھاي فيزيکوشيميايي و ھمچنين عناصر سنگين در نمونه ھا تعيين شد.با استفاده از رابطه گادرون نقش 
مشخص شد.و با استفاده از شاخص ھاي آلودگي شامل فاکتور غني شدگي، زمين عامل انسان زا در آلودگي خاک به فلزات سنگين 

پس از آن با استفاده از بسته الحاقي تحليل گر زمين آمار  انباشتگي ، آلودگي ، شدت آلودگي خاک به عناصر سنگين بررسي شد.
ھاي پھنه بندي تھيه شد. با توجه به نتايج خص ھاي آماري توصيفي، مدل معکوس فاصله ي وزني و نقشه ھاي فاصله وزني و نقشه اش

و عسلويه مستقيما داراي کاربري مجتمع ھاي نفتي و پااليشگاھي ھستندکه غلظت عناصر سنگين نيز در اين مناطق  ٢ مناطق نخل تقي 
يج تحليل زمين آمار و عسلويه است. نتا ٢  زا مربوط به مناطق بستانو، نخل تقي باالست.از طرفي بيشترين فراواني شدت عامل انسان

نشان داده درصد ماده ي آلي ظرفيت تبادل کاتيوني، سولفات، نيترات و نيتروژن کل در خاک سطحي بيشتر از خاک زيرين 
خاک سطحي و زيرين باھم تفاوتي نداشت. در مورد عناصر سنگين کروم مس آھن منگنز و نيکل سرب و روي در  phاست.ميانگين 

  .ن است. در حالي که آرسنيک کادميوم سلنيوم اورانيوم در خاک زيرين بيشتر از سطحي استخاک سطحي بيشتر از زيري
 
  

/ پژوھشگر فرھاد آباد؛ استاد راھنما سازي سيستم حمل و نقل ريلي و تاثير آن بر صنعت نفت استان بوشھر توسعه و بھينه  ٧١
(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دشتستان، دانشکده فني و  دکارشناسي ارش - مھرداد پژوھان؛ استاد مشاور محمد محمدپورشيرازي.

  .١٣٩۶ مھندسي، گروه مھندسي عمران، رشته مھندسي عمران) ، 
    

  محيط زيست/ مصرف سوخت/ حمل و نقل/ صنعت نفت/ انتقال/ فرآورده نفتي
    
 ٩۶٠٠١١  

  چکيده 
ھاي نفتي و مشکالت آن و سپس بررسي تحقيقات صورت در اين پژوھش، ابتدا با بررسي سھم حمل و نقل ريلي در حمل فرآورده 

گرفته در زمينه تاثير اين روش حمل و نقل بر صنعت نفت، عوامل موثر بر توسعه صنعت نفت استان بوشھر استخراج گرديد.   اين 
خطرناک با کاميون (حمل و ھاي مخزندار، از ايمني باالتري نسبت به حمل مواد  انتقال فرآورده ھاي نفتي با واگن -١ عوامل شامل:  

بھره گيري از حمل و نقل ريلي در زمينه حفظ محيط زيست نسبت به حمل و نقل جاده اي بسيار  - ٢ نقل جاده اي) برخوردار مي باشند.  
مصرفي)  ھاي سوخت انتقال فرآورده ھاي نفتي با راه آھن باعث کاھش ھزينه ھاي انتقال (به واسطه کاھش ھزينه -٣ موثر   مي باشد.  

نفر از افراد صاحب  ۶ و ...  سپس بر اساس نظرات خبرگان شامل   -۴ و در نتيجه کاھش  قيمت نھايي و تمام شده کاالھا مي شود.  
نظر در اين رابطه و با سابقه مرتبط و استاد محترم راھنما، از بين عوامل استخراج شده، ابعاد سنجش تاثير حمل و نقل ريلي بر صنعت 

ھاص و عوامل استخراج شده تھيه شد.  ن بوشھر انتخاب شدند. در ادامه پرسشصنامه مناسب بر اساس ھر يک از مؤلفهنفت استا
اي ليکرت در نظر گرفته شده است. بر اساس نظر کارشناسان اين حوزه حجم  ھمچنين، مقياس پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه

که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه الزم براي بررسي آماري اين حجم از جامعه نفر در نظر گرفته شد  ۵٠٠ جامعه تحقيق تعداد 
پرسشنامه الکترونيکي تھيه و توزيع شد که با نرخ بازگشتي  ٢۵٠ نمونه مي باشد. بنابراين با نگاھي محافظه کارآنه تعداد  ٢١٧ تعداد 

ھاي مورد توافق به تعداد کل  کاپا (نسبت داوري-شاخص کوھنپرسشنامه الکترونيکي جمع آوري شد. مقدار  ١۶٧ درصد تعداد  ۶۶ 
بدست آمد که روايي محتوايي پرسشنامه، مورد تاييد قرار گرفت.  براي سنجش  ٨٠/٠ داوري ھا) براي پرسشنامه اين تحقيق برابر 

  .)، بود٩٠٠١/٠ پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده و مقدار بدست آمده براي اين پرسشنامه (
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تھيه نانو الياف تقويت شده با گرافن مغناطيسي به روش الکتروريسي و کاربرد آن در ماسک ھاي تنفسي به منظور جذب   ٧٢

/ مرضيه نوري؛ ھاي عرضه فرآورده ھاي نفتي و بررسي سنتيک جذب و تخريب آنھا آالينده ھاي شيميايي موجود در جايگاه
  .١٣٩٧ (دانشگاه پيام نور، رشته شيمي) ،  دکتري - فاطمه راوري؛ مرتضي احساني.

    
/ Petroleum Product/ فرآورده نفتي Chemical Pollutant/ آالينده شيميايي Nano Carbon Fiberنانو الياف کربني 

  Spectrometry/ طيف سنجي Polymersھا/ بسپارھا  نانوتکنولوژي/ کامپوزيت
    
 ٩٧٠٠٣١  

  چکيده 
ھا از بنزين استفاده گرديدند.  BTEXاذب ھاي گرافن و گرافن مغناطيسي به روش ھامرز سنتز شدند و جھت حذف در اين تحقيق نانوج

) و ميکروسکوپ XRD( ) ، پراش اشعه ايکسFTIRخواص ساختاري نانو جاذب ھا با دستگاه طيف سنج مادون قرمز تبديل فوريه (
نخست اين مطالعه ميزان جذب آالينده ھا توسط نانو جاذب ھاي سنتز ) مورد بررسي قرارگرفت. در بخش SEMالکتروني روبشي (

اندازه گيري شد. اندازه گيري ھا تحت شرايط بھينه انجام گرديد. مقايسه ظرفيت  UV-Visشده، به کمک دستگاه اسپکتروفتومتري 
ي با استفاده از مدلھاي النگموير، جاذب ھا نشان داد، گرافن مغناطيسي نسبت به گرافن عملکرد بھتري دارد. مطالعات ايزوترم

نشان داد مدل ھاي النگموير، فرندليچ و النگموير فرندليچ با داده ھاي جذب تطابق  R-PوD-Rفرندليچ، تمکين، فرندليچ النگموير،  
ه کارگرفته به روش الکتروريسي ب  PVA/ Fe 3 O 4 /Gخوبي دارند. در بخش دوم نانو ذرات گرافن مغناطيسي در تھيه نانو الياف 

، قطر نانو الياف را کاھش مي دھد. پايداري PVAنانوالياف نشان داد اضافه کردن گرافن مغناطيسي به محلول  SEMشدند. تصاوير 
حاکي از تاثير قابل توجه نانو ذرات  TGA) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج TGAحرارتي نانو الياف با مطالعات آناليز وزن سنجي (

در بخش سوم،  ي بر پايداري حرارتي نانو الياف بود. سينتيک تخريب نانو الياف در شرايط غيرھمدما مطالعه شد.گرافن مغناطيس
تعيين ميزان تأثير  آنھا در جذب آالينده ھاي شيميايي جھت  GCنانوالياف بدست آمده از روش الکتروريسي، تحت آزمايشھاي مختلف 

موجود در بنزين مورد بررسي قرار گرفت و جھت استفاده در ماسکھاي تنفسي به منظور جذب آالينده ھاي شيميايي موجود در 
  .جايگاھھاي عرضه فراورده ھاي نفتي  پيشنھاد گرديد

 
 

/ نگارنده زھرا عظيمي ديجوجين؛ اساتيد راھنما محسن انسداد موقت در چاهتھيه و ساخت نانوکامپوزيت ھيدروژل به منظور   ٧٣
کارشناسي ارشد(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مھندسي  -وفايي سفتي، سعيد صادق نژاد؛ استاد مشاور مھسا باغبان صالحي.

  .١٣٩۶ شيمي، رشته مخازن ھيدروکربني) ، 
  
  شناسي / انسداد/ مخزن/ ريختنانو کامپوزيت/ ژل/ نانو ذره/ تکميل چاه  
    
 ٩۶٠٠١٢  

  چکيده 
يا منحرف ساختن جريان) مي باشد. ترکيبات انسداد  يکي ازمھمترين عمليات در صنعت باالدستي نفت را عمليات انسداد موقت چاه (و

ايران از بزرگترين موقت در زمينه ھاي مختلفي از جمله حفاري، تحريک چاه ،تکميل و تعميرچاه استفاده ي گسترده يي دارند. 
نياز به انسداد موقت چاه به منظور  به بھره برداري طوالني ازمخازن و قديمي بودن اکثر چاه ھا، توليدکنندگان نفت مي باشد و نظر

، اسيدکاري، سوراخ کاري و... کامال مشھود مي باشد. امروزه ، نصب ادوات سرچاھيعمليات مانند تعمير برخي از تجھيزات فرسوده
فاده ازسيمان و گل حفاري در انسداد بسياري از چاه ھا استفاده مي شود. درصنعت نفت و گاز ، سيمان پرتلند مورد استفاده در است

عمليات مذکور بايستي در عمليات داراي ويژگي ھاي اساسي مثل صرفه اقتصادي، دوام باال ، توانايي نفوذ به عمق بيش تراست. به 
ه ھاي ژلي به عنوان يک عامل منحرف کننده يا مسدودکننده جھت بھبود روند توليدي نفت درحال گسترش ھمين دليل استفاده ازسامان

  است. اين سامانه شامل يک محلول پليمري و يک عامل شبکه سازمحلول درآب ھستند.
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قراردادي  -رچوب قانوني قراردادي توسعه منابع نفت و گاز با تاکيد بر مطالعه و ارزيابي سير تحول چا -چارچوب قانوني  ٧۴

/ دانشجو علي اکبر اديب؛ استاد راھنما حميدرضا نيکبخت فيني؛ اساتيد مشاور حسين سيمايي صراف، باالدست نفت و گاز ايران
  .١٣٩۶ (دانشگاه شھيد بھشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق، گرايش نفت و گاز) ،  دکتري -مھراب داراب پور.

  
  گذاري خارجي/ انرژي تجديدپذير/ توسعه/ نفت ميني نفت/ سرمايهميدان نفتي/ مخزن زيرز  
    
 ٩۶٠٠٢٣  

  چکيده 
رغم گذشت بيش از يکصد سال از عمر صنعت نفت در ايران، توسعه يا بھبود ضريب برداشت ميادين و مخازن نفت کشور  علي

ھاي نفتي  ھا که در اختيار شرکت ي و سرمايهگذاري خارجي است. جذب و به کارگيري اين فناور کماکان نيازمند فناوري و سرمايه
المللي است مستلزم ايجاد يک رژيم حقوقي شفاف، واقع بينانه و جذاب است. از سوي ديگر، اقبال روز افزون کشورھا به گسترش  بين

که ناشي از  ات اقليميھاي تجديدپذير به علت کاھش ھزينه اين منابع و ھمچنين نگراني از گرمايش جھاني و تغيير استفاده از انرژي
ھاي نفتي بين المللي  شود باعث طرح موضوع گذار از عصر نفت شده است. بنا بر مطالعات شرکت ھاي فسيلي تلقي مي مصرف سوخت

ھاي خودرو سازي  ھاي کشورھا و شرکت ھاي تجديدپذير و سياست معتبر و آژانس بين المللي انرژي، رشد پر شتاب استفاده از انرژي
به بعد خواھد شد. اين  ٢٠۴٠ قف يا کاھش قابل توجه توليد موتورھاي درون سوز موجب کاھش تقاضاي نفت از سال براي تو

ھاي آتي، کشورھاي داراي منابع  موضوعي جدي و موجب نگراني است چرا که در صورت کاھش تقاضا براي نفت و گاز در دھه
فعلي، براي استخراج و فروش حداکثري منابع نفت و گاز خود به چندين دھه  عظيم نفت و گاز نظير ايران که با توجه به نرخ برداشت

وقت نياز دارند از بابت کاھش تقاضا و نتيجتا  کاھش قيمت، دچار خسارات بزرگي خواھند شد. بنابراين، سرعت بخشي به اکتشاف و 
اھش اتکا به درآمدھاي نفتي از طرف ديگر براي استخراج منابع نفت و گاز در کوتاه مدت از يک طرف و تنوع بخشي به اقتصاد و ک

رسد. از آنجا که سرعت بخشي به اکتشاف و استخراج منابع نفتي مستلزم  کشورھايي ھمچون ايران بيش از پيش ضروري به نظر مي
اختالف از طريق ھاي بروز  المللي و به حداقل رساندن زمينه ھاي نفتي بين ايجاد روابط حسنه و حتي مشارکت استراتژيک با شرکت

لذا اين رساله پس از مرور مباني و سير تحول روابط حقوقي کشورھاي نفتخيز و  ،ايجاد يک چارچوب حقوقي جذاب و شفاف است
پردازد. سپس سير تحول  قراردادي پيشنھاد شده براي توسعه منابع نفت مي- ھاي يک رژيم قانوني ھاي نفتي، به بررسي ويژگي شرکت

دھد. در نھايت، با توجه به فرصت محدود کشور براي بھره  دادي توسعه منابع نفت ايران را مورد بررسي قرار ميقرار- رژيم قانوني
برداري حداکثري و صيانتي از منابع موجود نفت خود، براي اولين بار با طرح مفھومي تحت عنوان "فاکتور زمان باقيمانده"، 

  کند. نقائص چارچوب قانوني   قراردادي نفت کشور ارائه مي ھاي نفتي و رفع پيشنھادھايي براي اصالح سياست
 
  

 - / نگارنده مھناز حسني؛ استاد راھنما رحيم فوکردي.ھاي مرتبط با پايداري در صنعت نفت و گاز چارچوبي براي مديريت ريسک  ٧۵
  .١٣٩۶ (دانشگاه قم، دانشکده مديريت و اقتصاد، رشته مديريت صنعتي) ،  کارشناسي ارشد

    
  توسعه پايدار/ مديريت ريسک/ تجزيه و تحليل/ صنعت نفت/ صنعت گاز

    
 ٩۶٠٠٢۵  

  چکيده 
ھاي اخير، صنعت نفت و گاز اثرات مثبت و منفي بسياري بر اقتصاد، جامعه، و محيط زيست داشته است و لذا ذينفعان مختلف  طي سال

صنعت را زير نظر دارند. در اين شرايط، شناسايي ريسک ھاي  ھاي فعال در اين با دقت فراواني پيامدھاي ناشي از عمليات شرکت
اي کليدي  ھا و توسعه ابزارھايي براي کنترل اين اثرات به مسئله مرتبط با پايداري زنجير  تأمين نفت و گاز، ارزيابي اثرات اين ريسک

در حوز  پايداري مستلزم پيش بيني فرآيندھايي نظران، دستيابي به عملکرد بھتر  براي مديران صنعت تبديل شده است. به اعتقاد صاحب
ھاي عملکرد  دارد و موجب بھبود شاخص است که شرکت را از مواجھه با تبعات منفي ريسک ھاي مرتبط با پايداري دور نگه مي

رتبط با پايداري ھاي م مابين ريسک شود. در اين شرايط، دسترسي به چارچوبي براي شناسايي، ارزيابي، و تعيين روابط في پايدار مي
ھاي سازمان  آرآي) به افشاي برنامه دھي پايدار (جي نامه جھاني گزارش رسد. از سوي ديگر، با توجه به الزام شيوه ضروري به نظر مي
ھاي پايداري  ھا شانس تدوين گزارش ھاي مرتبط با پايداري، پيروي از چارچوبي براي دستيابي به اين برنامه براي مديريت ريسک

دھد. پژوھش حاضر با ارائه چارچوبي سعي در رفع اين نياز دارد. در اين  مذکور افزايش مي هنام مات شيوهتري را طبق الزا فيتباکي
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ھاي مرتبط با پايداري و  چارچوب، از تلفيق ابزار تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن با سيستم استنتاج فازي براي ارزيابي ريسک
ريسک مرتبط با پايداري  ٧٢ ھا استفاده شده است. تحليل  فسيري براي تعيين روابط متقابل اين ريسکاز مدلسازي ساختاري ت

ريسک از عدد  ٢٠ يافتة تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن نشان داد که  شده توسط خبرگان پژوھش توسط ابزار توسعه شناسايي
 ۵ ھا توسط مدلسازي ساختاري تفسيري نشان داد که  روابط متقابل اين ريسکاولويت باالتري برخوردار ھستند. در عين حال، تعيين 

ساالري، عدم سازگاري افراد با شرايط کاري، پايين بودن سطح فناوري، و  ھاي مديريتي، عدم شايسته ريسک عدم وجود برنامه
  د اولويت باال برخوردارند.ھاي داراي عد غيراستاندارد بودن ساعات کاري  از نقشي زيربنايي در وقوع ديگر ريسک

 
  

/ پژوھشگر محسن اعاليي؛ استاد راھنما دکتر چالش ھاي اجراي آراء صادره از مراجع غيرقضائي در نظام حقوقي ايران  ٧۶
(دانشگاه آزاد اسالمي واحد تھران جنوب، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق  کارشناسي ارشد - داريوش بھرامي.
  .١٣٩٧ قوق ثبت اسناد و امالک) ، قضائي، گرايش ح

  
  ھا/ احکام قضايي/ اجراي قانون دار قانوني/ چالش نظام حقوقي/ مراجع صالحيت  
    
 ٩٧٠٠١۵  

  چکيده 
ھاي معمول و سنتي شده است و  ھا در فرايند رسيدگي مناسبات جديد در روابط حقوقي و اجتماعي موجب گسترش دخالت دولت اصوالً 

قانون اساسي  ١۵٩ ومي قضايي، شکل ديگري از رسيدگي به امور احتماعي به وجود آمده است. بر اساس اصل عالوه بر مراجع عم
ھاي دادگستري است ولي ترتيب اعمال و تقسيم آنھا  طور کلي در اختيار دادگاه جمھوري اسالمي ايران، صالحيت رسيدگي به دعاوي به

ه است تا با توجه به موقعيت و مقتضيات کار به آن عمل کند. مراجعي که به مراجع شبه ھا بر عھده قوانين عادي واگذار شد ميان دادگاه
کنند و بر اساس قوانين ماھوي و شکلي ويژه به  در زير مجموعه قوه مجريه کار مي قضايي يا غير قضايي موسوم ھستند، غالباً 

چند بر اساس قوانين موضوعه ايران، احکام صادره از کنند. ھر اختالفاتي که از اجراي قوانين خاص ناشي مي شود، رسيدگي مي
باعث شده   مراجع غير قضايي الزم االجراء است اما در عمل به علت وجود برخي ابھامات و يا خالء ھاي موجود در قوانين، عمالً 

ش شده است با اتخاذ ھايي روبرو شود. در پژوھش حاضر تال گونه مراجع در اجراء با چالش است تا اجراي اجکام صادره از اين
ھاي اجراي  تحليلي، بسترھاي قانوني اجراي احکام صادره از مراجع غير قضايي بررسي شده و با شناسايي چالش -رويکردي توصيفي

دھد که ھرچند  گونه احکام، راھکارھاي عملي اجراي آنھا در نظام حقوقي ايران مورد مداقه قرار گيرد. نتيجه اين بررسي نشان مي اين
بيني شده و برخي ديگر نيز در بستر موجود قابليت اجراء  ازوکار اجرايي برخي از احکام موصوف در نظم حقوقي کنوني ايران پيشس

  .باشد، اما اجراي احکام برخي از مراجع غير قضايي نيازمند اصالح در قوانين موجود و يا تصويب قوانين جديد است را دارا مي
 
  

 کارشناسي ارشد -/ اميري ارسالن؛ تويده انرجان؛ علي مھري زاده.آلودگيھاي پساب به کمک ريز جلبکحذف بيولوژيکي   ٧٧
  .١٣٩۶ ، گروه مھندسي شيمي، رشته بيوتکنولوژي) ، ٢ اد اسالمي، دانشکده قني مھندسي ز(دانشگاه آ

  
/ رسوب Biological removal/ حذف بيولوژيکي Microalga/ ريزجلبک Wastewater/ پساب Pollutionآلودگي   

Precipitate فلز سنگين /Heavy Metal روي /Zinc  
    
 ٩۶٠٠۵٠  

  چکيده 
گسترش صنايع وتوسعه جوامع بشري موجب از بين رفتن آب گوارا وقابل شرب در گستره جھاني شده ودر بعضي مناطق آب 

سرب و روي  جيوه، مانند کروم، کادميوم، نيکل، گواراوقابل شرب خيلي کم پيدا مي شود. تخليه پساب حاوي فلزات سنگين و سمي
انواع  ودر نتيجه اين آلودگيھاي زيست محيطي، توسط صنايع مختلف  به محيط زيست انساني، حيواني و آبزيان آسيب مي رساند

توانايي حيوانات ومرگ ومير ماھيان مشاھده مي شود. به منظور حل اين مشکالت، اين تحقيق روي  ھا، بيماري ھا در انسان
. Chlorella spريزجلبکھا در تصفيه بيولوژيکي پسابھا و حذف فلز سنگين روي تمرکز نموده است. در بين ريز جلبکھا ، ريزجلبک  

براي اين منظور انتخاب شده است که در آبھاي خليج فارس ودرياي خزريافت مي شود .درادامه تاثيرعوامل مھم عملياتي مانند غلظت 
محيط کشت روي توانايي جذب روي با استفاده از روش رويه پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت   pHظت يون فلزي ، بيو مس جلبک، غل
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) روي راندمان حذف روي توسط جلبک داشته است ، p ٠۵/٠، نتايج نشان دادند که کليه متغيرھاي انتخابي داراي تاثير معنات دار (
 %٩۵ھم فرايند جذب سطحي وھم ھضم بيولوژيکي مي باشد، جلبک انتخاب شده تا ھمچنين مکانيسم فرايند حذف روي توسط جلبک ، 

از يون موجود در محيط را جذب کرد که نشانگر کارايي باالي فرايند انتخاب شده مي باشد. درنھايت عدم وجود اختالف معنا دار بين 
  .ئه شده را تاييد کردداده ھاي تجربي و داده ھاي پيشنھاد شده توسط مدل ، کيفيت باالي مدل ارا

 
  

رابطه بين وجدان کاري و دشواري تنظيم ھيجاني با ميزان تحمل پريشاني در مجموعه کارکنان حراست ارشد سازمان منطقه   ٧٨
 کارشناسي ارشد - / نگارنده علي دلبري؛ استاد راھنما فرشاد جابري؛ مشاور صنعتي عليرضا نقوي حسيني.ويژه اقتصادي پارس

  .١٣٩٧ د اسالمي واحد سبزوار، دانشکده علوم انساني، گروه علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ، (دانشگاه آزا
    

  وجدان کاري/ کارکنان/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس/ رابطه/ ھيجان
    
 ٩٧٠٠١۶  

  چکيده 
ني با ميزان تحمل پريشاني در مجموعه کارکنان حراست با ھدف تعيين رابطه بين وجدان کاري و دشواري تنظيم ھيجا پژوھش حاضر

ارشد سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس (عسلويه) انجام شد. روش اين پژوھش توصيفي از نوع ھمبستگي است. جامعه آماري 
اين ميان بر  نفر است که از ۴٢٠ پژوھش مجموعه کارکنان حراست ارشد سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس (عسلويه) به تعداد 

در سطح آمار  ٢١ ويراست  spssھا با استفاده از نرم افزار  اند. تحليل داده نفر به عنوان نمونه انتخاب شده ١٢٣ اساس جدول مورگان 
ھاي آماري فراواني، درصد، ميانگين و انحراف  توصيفي و استنباطي صورت گرفت. در سطح آمار توصيفي با استفاده از مشخصه

سطح آمار استنباطي، روش ھمبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوھش نشان داد که بين وجدان کاري و  معيار و در
ميزان تحمل پريشاني رابطه وجود دارد و نيز بين دشواري تنظيم ھيجاني و ميزان تحمل پريشاني رابطه مستقيم وجود دارد. ھر چه 

  حمل پريشاني بيشتر است.دشواري تنظيم ھيجاني بيشتر باشد ميزان ت
  
  

ھاي جمعيت شناختي در شرکت ملي پخش  رابطه سايبر لوفينگ با رفتار شھروندي سازماني با توجه به نقش تعديل گر ويژگي  ٧٩
نگارنده شورا خادمي؛ استاد راھنما علي فرھادي؛ استاد مشاور منصور  /ھاي نفتي ايران (مورد مطالعه منطقه گلستان) فرآورده
  .١٣٩۶ (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد گرگان، رشته مديريت، گرايش اجرايي)،  کارشناسي ارشد -.گرکز

  
  شناسي/ اينترنت ھاي نفتي ايران/ استان گلستان/ جمعيت رفتار شھروندي سازماني/ شرکت ملي پخش فرآورده  
    
 ٩۶٠٠٢٨  

  چکيده 
ت (سايبرلوفينگ) با رفتار شھروندي سازماني با توجه به نقش تعديل گر ھدف از اين مقاله بررسي رابطه گشت زني تفريحي در اينترن

ويژگيھاي جمعيت شناختي مي باشد. اين پژوھش از نظر ھدف جزء مطالعات کاربردي و از نظر گرداوري اطالعات توصيفي   
ي نفتي گلستان با نمونه آماري و با ماري آن کليه کارکنان ستادي شرکت ملي پخش فراورده ھاآپيمايشي و ھمبستگي بوده است. جامعه 

ھدف گردآوري نظريه ھا و الگوھاي طبقه بندي شده در حوزه گشت زني اينترنتي و رفتار شھروندي سازماني و ارائه يک مدل 
مفھومي که بتواند راھگشا و راھنمايي جھت پژوھش آتي باشد صورت پذيرفته است. جھت جمع آوري ادبيات و مباني نظري، از روش 
مطالعات کتابخانه اي (مقاالت الکترونيکي، مجالت، کتب و ...) استفاده گرديده است و در پايان با توجه به ادبيات تحقيق، يک مدل 
نظري پيشنھاد گرديده است. يافته ھاي اين مقاله با توجه به مطالعات انجام شده حاکي از آن است که عليرغم رابطه، تفاوت معني داري 

  ني اينترنتي و رفتار شھروندي سازماني با توجه به نقش تعديل گر ويژگيھاي جمعيت شناختي وجود دارد.بين سطوح گشت ز
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/ بھروز علي مراد؛ حسين ايزدي؛ شاھرخ رابطه مسئوليت اجتماعي با عملکرد مالي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران  ٨٠

  .١٣٩۶ ه مديريت، رشته مديريت و حسابداري) ، (دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکد کارشناسي ارشد -اسمي.
    

ھاي  / شرکت ملي پخش فرآوردهOrganizational Performance/ عملکرد سازماني Social Responsibilityمسئوليت اجتماعي 
/ Behavior Problems/ مسايل رفتاري National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCنفتي ايران (

  Ethics/ اخالق Performance Managementمديريت عملکرد 
    
 ٩۶٠٠۴٣  

  چکيده 
ھدف از پژوھش حاضر مشخص کردن رابطه مسئوليت اجتماعي با عملکرد مالي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران و ارايه 

نفر مي باشند. در اين  ١٠٢۴ اي نفتي ايران راھبردھا مي باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان ستادي شرکت ملي پخش فرآورده ھ
و  ٠ /٨۶پژوھش از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده ميشود. ابزار سنجش پرسشنامه مسئوليت اجتماعي کارول با آلفاي کرونباخ 

ا مشخص شدن است. بمنظور بررسي نرمال بودن توزيع داده ھا از قضيه حد مرکزي استفاده شده است. ب ٠ /٩٢پرسشنامه قرانفله 
نرمال بودن توزيع داده ھا با کمک آزمون ھمبستگي پيرسون ھمبستگي بين متغيرھاي تحقيق مشخص و فرضيه ھاي پژوھش نيز از 
طريق رگرسيون خطي و ھمبستگي آزمون شده است. نتايج نشان مي دھد بين مسئوليت قانوني با عملکرد مالي شرکت ملي پخش 

معناداري وجود ندارد. بين مسئوليت بشردوستانه با عملکرد مالي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي  فرآورده ھاي نفتي ايران رابطه
ايران رابطه معناداري وجود دارد. ھمچنين بين مسئوليت اقتصادي با عملکرد مالي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران رابطه 

  معناداري وجود دارد.
 
 

/ اميرحسين خادمي؛ به ي ماشين ھاي دوار ي بر اينترنت اشيا و رايانش ابري جھت تعميرات پيش گويانهرويکرد ھوشمندانه مبتن  ٨١
  .١٣٩٨ (دانشگاه اصفھان، رشته مھندسي نرم افزار) ،   کارشناسي ارشد -با مشاوره کريمي، حميد. -راھنمايي راجي، فاطمه.

    
افزار  / سختFault diagnosisيابي  / عيبAlgorithmگوريتم / الInternet/ اينترنت Cloud Computingپردازش ابري 

Hardware  
    
 ٩٨٠٠٠٨  

  چکيده 
ترين فعاليتھاي ھر صنعت به شمار مي رود. رويکردھاي  تجھيزات، الزمه ھر صنعت ھستند و نگھداري از اين تجھيزات يکي از مھم

مبتني بر پايش وضعيت تجھيزات است، يکي از پربازده ترين و  گويانه که گوناگوني براي تعميرات وجود دارد. رويکرد تعميرات پيش
متداول ترين روش ھا است. در ميان تجھيزات صنايع، تجھيزاتي مانند موتور، پمپ، توربين و فن که اصطالحا  به آن ھا ماشين ھاي 

رات، توجه ويژه اي به آن ھا ميشود. براي دوار گفته مي شود، نقش حياتي و اصلي را ايفا مي کنند. به ھمين دليل جھت نگھداري و تعمي
ھاي دوار، تجھيزات بايست پايش شوند. از ميان پارامترھاي گوناگون قابل پايش مانند  گويانه روي ماشين اجراي رويکرد تعميرات پيش

ش ھا دارد. به اين کار دما، فشار، صوت، ارتعاشات و غيره، از پايش ارتعاشات تجھيز استفاده مي شود که مزايايي نسبت به ساير رو
آناليز ارتعاشات گفته مي شود. روش ھاي کنوني براي اجراي برنامه آناليز ارتعاشات شامل حضور کارشناس در محيط کارخانه، داده 
ي برداري از تجھيز، انتقال آن به اتاق پايش وضعيت و تحليل داده ھا است. درصورتي که در اين داده ھا موارد مشکوکي از خرابي ھا

احتمالي ديده شود، گزارش ھايي از سمت کارشناسان ايجاد و به بخش ھاي مربوطه ارجاع مي شود. اين روش داراي کاستي ھايي 
تواند به بھبود و  ازجمله تکيه کامل به نيروي انساني است. ظھور فناوري ھايي مانند اينترنت اشيا، رايانش ابري و يادگيري ماشين مي

گويانه  کند. در ھمين راستا در اين پژوھش، راھکاري براي رفع مشکالت موجود در اجراي تعميرات پيشحل چنين مشکالتي کمک 
منظور داده برداري و  ارائه و در مقياس آزمايشگاھي پياده سازي و ارزيابي شده است. در راھکار پيشنھادي، ابتدا سخت افزاري به

ساخته شده است. اين سخت افزار درواقع تجھيز را از حالت ايستا به يک شي ارسال خودکار داده ھاي ارتعاشي تجھيزات، طراحي و 
ھوشمند در اينترنت اشيا تبديل مي کند و اين قابليت را به تجھيز مي دھد که در ھر لحظه وضعيت خود را اعالم کند. با توجه به حجم 

يافت، ذخيره و بازنمايش داده ھا بھره گرفته شده است. استفاده درنگ آن ھا، از محاسبات ابري براي در باالي داده ھا و نياز به پايش بي
از فضاي ابري اين امکان را در اختيار کارشناسان قرار مي دھد که در ھر زمان و ھر مکان، به داده ھا دسترسي داشته باشند. در 
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منظور  ندي خرابي ھاي محتمل است. بهگويانه، ھدف از جمع آوري داده ھا، فراھم کردن امکان تشخيص و دسته ب روش تعميرات پيش
توان از يادگيري ماشين بھره جست. در اين پژوھش نيز از يک الگوريتم يادگيري عميق جھت تحليل  انتقال اين دانش به کامپيوتر، مي

آوري شده  وب جمعداده ھا استفاده شده است. ابتدا عيوب مختلف يک تجھيز در نظر گرفته شده و داده ھاي تجھيز در حالت سالم و معي
شده، با  عنوان ورودي الگوريتم يادگيري ماشين استفاده شده است تا يک مدل بر پايه آن توليد شود. مدل ساخته است. اين داده ھا به

صورت در لحظه دسته بندي کند و خرابي را تشخيص دھد.   قرارگيري در فضاي ابري توانسته است داده ھاي دريافتي جديد را به
کارگيري روش يادگيري عميق براي دسته بندي عيوب، از مشارکت ھاي  خت افزار اينترنت اشيا براي پايش ارتعاشات و بهطراحي س

  اصلي اين پژوھش محسوب مي شوند.
  
  

اھنما علي / نگارنده حامد خضري؛ استاتيد ردو فلزي در تبديل کاتاليستي متانول به پروپيلن ZSM- ۵سنتز و ارزيابي نانو ذره   ٨٢
(دانشگاه خليج فارس، دانشکده مھندسي  کارشناسي ارشد - ايزدبخش، اميرعباس ايزدپناه؛ استاد مشاور صنعتي مسعود بوستاني.

  .١٣٩۶ نفت، گاز و پتروشيمي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي، گرايش ترموديناميک و سنتيک) ، 
    

  / متانولھا/ نانو ذره زئوليت/ پروپيلن/ کاتاليست
    
 ٩۶٠٠١٣  

  چکيده 
پروپلين به عنوان خوراک صنايع باالدستي درصنعت، يکي از ترکيبات کليدي صنايع پتروشيمي به شمار مي رود. درسال ھاي اخير و 
د با نوسان قيمت نفت، توليد مواد شيميايي اساسي و پليمري با روش ھاي مستقل از نفت مورد توجه محققين قرار گرفته است. تولي

يکي  ZSM_۵پروپلين با خوراک متانول يکي از روش ھاي نوي براي توليد اين ماده ارزشمند، بدون نياز به منابع نفتي است. زئوليت 
ن سبب تالش ھا براي بھبود عملکرد اين کاتاليست در زمينه انتخاب ياز بھترين کاتاليست ھاي مورداستفاده دراين فرآيند است. به ھم

اين فرآيند، مورد توجه محققين قرار گرفته است. يکي ازموثرترين روش ھا براي اصالح و بھبود عملکرد اين پذيري پروپلين در
کاتاليست اضافه کردن فلزات بر روي سطح کاتاليست است. به منظور بررسي اثر فلزات کلسيم، پتاسيم، سريم والنتان بر روي عملکرد 

، به ن، شش نمونه کاتاليست اصالح شده متفاوتـول به پروپليـل متانـر فرآيند تبديدر انتخاب پذيري پروپلين د H_ZSM_۵کاتاليست 
-K-La-۵ودرنھايت  Ca- Ce-HZSM-5 ،Ca-HZSM-5  ،Ca-La -HZSM-5 ،K-HZSM-5 ،K-Ce-HZSM-۵نام ھاي 
HZSM  ۵سنتز شد تا عملکرد آن ھا با نمونه کاتاليست شاھد -H_ZSM يدروترمال وبا واحدھاي مقايسه شود. تمام نمونه ھا با روش ھ

  کريستالي در ابعاد نانومتر سنتز شدند.
 
  

/ پژوھشگر علي محمودي افصح؛ استاد راھنما شبيه سازي، تحليل و اصالح برجھاي جداسازي واحد تفکيک مايعات گاز طبيعي  ٨٣
(دانشگاه آزاد اسالمي،  رشدکارشناسي ا -نيا؛ استاد مشاور غالمرضا صالحي؛ مشاور صنعتي علي اکبر شيرزادي. حسين سخائي

  .١٣٩۶ واحد تھران مرکزي، گروه مھندسي شيمي، رشته گرايش مھندسي فرايند) ، 
    

  ھا برج تقطير/ ترموديناميک/ شبيه سازي/ جداسازي/ ھزينه
    
 ٩۶٠٠١۴  

  چکيده 
درجھان طي سالھاي اخير ما را به نياز روزافزون بشربه انرژي و محدوديت ھاي منابع آن و از طرفي افزايش چشمگير بھاي انرژي 

از طرفي جھان امروز عرصه رقابت اقتصادي  دارد که بيشتر به سمت و سوي بھينه مصرف کردن انرژي قدم برداريم. اين امر وامي
ا بررسي و ب است که توليدکننده و مصرف کننده ھر دو به دنبال محصول با کيفيت باالتر و قيمت تمام شده پايين ترھستند و اين امر جز

بھينه سازي ھمزمان انرژي و جزئيات اقتصادي فرآيندھاي توليدي ميسر نخواھد بود. پس بايد مکان ھايي که پتانسيل بھينه سازي در 
آنھا وجود دارد را جستجو کرد و با بررسي ھمه جانبه در سطح اجزا سيستم و با روشھايي مناسب به طرح بھينه که در برگيرنده اھداف 

يکي از تجھيزاتي که اين پتانسيل درآنجا محسوس است، برج  ي در مصرف انرژي و يا اقتصادي مي باشد، دست پيدا کرد.صرفه جوي
تقطير مي باشد. تقطير مھم ترين و پرکاربردترين تکنولوژي جداسازي درصنعت مي باشد. ھنگام بازديد از يک پااليشگاه نفت، گاز و 

  ر، اولين منظره اي که خودنمايي مي کند برج ھاي تقطير بلند قامت مي باشد.پتروشيمي و برخي صنايع شيميايي ديگ
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/ نگارش يوسف شيري؛ استاد راھنما حسين حسني؛ استاد ھا به روش شبکه بولتزمن شبيه سازي جريان سيال در شکستگي  ٨۴

ي نفت، رشته مھندسي نفت، گرايش )، دانشکده مھندسر(دانشگاه صنعتي اميرکبي دکتري - ي.مشاور محسن نظري، محمد شريف
  .١٣٩۶ اکتشاف) ، 

    
  جريان سيال/ تخلخل/ ازدياد برداشت نفت/ تزريق آب/ شبيه سازي/ شکستگي/ گسل/ ناپيوستگي

    
 ٩۶٠٠١٧  

  چکيده 
اي بررسي جريان سيال در محيط متخلخل ناھمگن از اھميت زيادي بخصوص در ازدياد برداشت نفت برخوردار است. ميانگين فض

ھا است. با توجه به اينکه تراوايي و سرعت جريان سيال  تر از عرض ميانگين شکستگي خالي موجود در ماتريس سنگ بسيار کوچک
ھا در نحوه و شکل الگوي جبھه سيال از اھميت بااليي  سازي جريان سيال و درک بھتر تأثير شکستگي ھا باالتر است، شبيه در شکستگي

ھاي عددي مختلف، استفاده از روش شبکه بولتزمن به خاطر راحتي استفاده از شرايط مرزي در  ه به روشبرخوردار ھستند. با توج
سازي جريان سيال به روش شبکه  محيطھاي متخلخل مختلف با ابعاد ھندسي خاص آن را ارزشمند کرده است. ھدف اين مطالعه، شبيه

خل و اثر شکستگي در جريان سيال و بررسي الگوي انگشتي در آن بوده ھا با تمرکز حول محيط متخل وچن در شکستگي بولتزمن شان
ھاي ساده شکستگي و متخلخل  سازي به روش شبکه بولتزمن بر روي مدل است. روش کار به اين صورت است که در ابتدا شبيه

ھاي  سازي مدل ازآن به شبيه است. پسشده مقايسه گرديده  شده است و نتايج ارزيابي جبھه سيال با حل تحليلي و مطالعات انجام انجام
شده است  شود پرداخته بندي، ناھمگني در تراوايي در ناپيوستگي و گسل مي تر شکستگي و محيط متخلخل که شامل اثر ھندسه دانه پيچيده

شده نشان داد که در ترک و  ھاي انجام سازي اي مقايسه گرديده است.  شبيه و نتايج آن با نتايج آزمايشگاھي با استفاده از ميکرومدل شيشه
گردند و افزايش  محيط متخلخل ھمگن افزايش سرعت و نسبت لزجت ديناميکي، باعث تشکيل الگوي انگشتي و باريک شدن آن مي

بندي، با توجه  گردد. در مورد ھندسه دانه صورت پيستوني مي ترشوندگي باعث کاھش الگوي انگشتي و درنتيجه باعث حرکت سيال به
بندي لوزي شکل است و کمترين  وري مربوط به محيط متخلخل با دانه ھندسي و مقاومت ذرات در مقابل سيال، بيشترين بھرهبه شکل 

افتد. در ناپيوستگي و ترک بين دو محيط متخلخل با تراوايي متفاوت،  بندي به شکل ستاره اتفاق مي وري در محيط متخلخل با دانه بھره
وري  باشد و اعداد موئينگي بيشتر باعث کاھش بھره يال تزريقي در محيط متخلخل ناھمگن ميترک عامل اصلي مسير جريان س

وري دارد. در گسل، مسير  شوند و ترشوندگي نسبت به ترک موجود بين دو محيط متخلخل، تأثير بسيار ناچيزي در ميزان بھره مي
ميزان تغييرات در تراوايي است. نتيجه اين مطالعه قدرت و دقت  وري تابع زاويه برخورد آن با سطح گسل و جريان سيال و ميزان بھره

سازي تزريق سيال دو جزئي و ازدياد برداشت نفت و شکل و الگوي جبھه سيال در محيط  وچن را در شبيه شبکه بولتزمن به روش شان
  دھد. متخلخل ھمراه با شکستگي و ناھمگني در تراوايي و ترشوندگي نشان مي

 
  

/ محمدباقر مطالعه موردي اسکله مجتمع بندري پارس HAZIDخطرات واحد بارگيري ميعانات گازي با تکنيک شناسايي   ٨۵
(دانشگاه تھران، رشته ايمني، بھداشت و محيط  کارشناسي ارشد - چي، حسن ھويدي؛ علي احمدزاده. زاده؛ سعيد گيوه مظفري

  .١٣٩٨ زيست) ، 
    

/ ايمني، بھداشت، محيط زيست Risk/ ريسک Liquefaction of Gasعان گاز / ميLoading/ بارگيري Riskاحتمال خطر 
)Health, Safety and Environment (HSE عسلويه /Assaluye  
    
 ٩٨٠٠١٣  

  چکيده 
موضوع افزايش مخاطرات و ريسک ناشي از فعاليت ھا با پيشرفت صنعت و ايجاد تکنولوژي ھاي جديد به طور چشمگيري افزايش 

حوادثي ھمچون نيروگاه اتمي چرنوبيل، کارخانه شيميايي بوپال و آلودگي ھاي نفتي خليج مکزيک  در سالھاي اخير و  يافته است.
زيانھاي جاني و مالي از آنھا، اھميت موضوع شناسايي مخاطرات کنترل ريسک ھاي بھداشتي، ايمني و محيط زيستي را افزايش داده 

ش اثرات سوء ريسک ھاي بھداشتي، ايمني و محيط زيستي کليه فعاليت ھاي موجود در يک است. اين مطالعه با ھدف شناسايي و کاھ
 HSEواحد بارگيري ميعانات گازي که در فاز بھره برداري مي باشد و ارائه راھکارھاي مديريتي براي ارتقاء و بھبود سيستم مديريت 

مع بندري پارس  واقع در منطقه عسلويه انتخاب شده است. نخست انجام شده است. در اين تحقيق واحد بارگيري ميعانات گازي در مجت
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با استفاده از بازديد ھاي ميداني، فعاليت واحد پايانه به طور کامل بررسي و مشاغل و نقاط داراي پتانسيل خطر باال شناسايي شد. سپس 
 HAZIDيه مخاطرات با استفاده از روش جلسات طوفان ذھني تشکيل و کل ١٧٧۶ با استفاده از خطوط راھنماي استاندارد ايزو 

ھمچنين راه ھاي کنترلي نرم افزاري و سخت افزاري براي ھر مخاطره مشخص  مشخص و در کاربرگ ھاي مشخص ثبت گرديد.
 در آخر با امتياز دھي براي ھر مخاطره عدد ريسک محاسبه شده و آنھا را اولويت بندي گرديد و پيشنھاداتي براي ھر کدام بيان شد.

  کرديم.
 
  

شناسايي رفتارھاي ضد توليد منابع انساني بر اساس وضعيت استخدامي کارکتان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي   ٨۶
(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده  کارشناسي ارشد -/ محسن ايوبي کتمجاني؛ مجتبي شاھنوشي فروشاني؛ مرتضي کماليان.پارس

  .١٣٩۶ ته مديريت دولتي گرايش تشکيالت و روش ھا) ، علوم اسالمي، گروه مديريت، رش
   

 Pars Special Economic/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Recruitment/ استخدام Human Resourcesمنابع انساني 
Energy Zone رفتار سازماني /Organizational Behavior سازمان دولتي /Government Organization  

    
 ٩۶٠٠۴٧  

  چکيده 
پژوھش حاضر با ھدف شناسايي رفتارھاي ضدتوليد منابع انساني براساس وضعيت استخدامي کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي 

آماري تحقيق شامل -جامعه .انرژي پارس انجام شده است. اين تحقيق از نظر ھدف کاربردي و از نظر نحوه اجرا توصيفي پيمايشي بود
انساني ) ب ـ کليه کارکنان سازمان منطقه  و متخصصان محيط کار (مديران و کارشناسان ارشد مرتبط با منابعدو بخش الف ـ خبرگان 

نفر بود لذا دو دسته نمونه وجود داشته است . نمونه اول از طريق روش اشباع به تعداد  ٣۴١١ ويژه اقتصادي انرژي پارس به تعداد 
ات جمع آوري شده و زماني که به نفر چھاردھم رسيديم مشاھده گرديد که اطالعات تکراري نفر تعيين شد . يعني به تدريج، اطالع ١۴ 

گيري  صورت نمونه نفر محاسبه و انتخاب گرديد و به ٢۶۶ گيري متوقف شد. نمونه دوم از طريق فرمول کوکران به تعداد  است لذا نمونه
ع گرديد . براي بررسي موضوع تحقيق ، چھار سوال تدوين و اطالعات ساخته ميان آنھا توزي اي محقق احتمالي طبقه اي ، پرسشنامه

ساخته که روايي محتوايي آن توسط متخصصان و خبرگان و روايي صوري  ابتدا از طريق مصاحبه و سپس از طريق پرسشنامه محقق
) ٩۴/٠فاده از شاخص آلفاي کرونباخ (استسنجيده شد و پايايي آن با % ٩۵عاملي مرتبه اول در سطح اطمينان آن بوسيله انجام تحليل 
، از آزمون ھاي ناپارامتري ضريب با توجه به نرمال نبودن داده ھا آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل اطالعات تاييد شده بود، جمع

ان داد که بين واليس استفاده شد. نتايج نش ويتني و آزمون کروسکال مراتبي، آزمون من ھمبستگي اسپيرمن ، تحليل خوشه اي سلسله
رفتارھاي اطالعاتي، سؤرفتارھاي اداري و  وءرفتارھاي اقتصادي، سوء که در چھار گروه: سرفتارھاي ضدتوليد منابع انساني (

بندي شدند) با وضعيت استخدامي کارکنان (که در سه گروه : وضعيت شغلي با ثبات پائين ، وضعيت شغلي با  سؤرفتارھاي اخالقي طبقه
بندي شدند) رابطه مستقيم، مثبت و معنادار وجود دارد . ھمچنين نتايج نشان داد که  وضعيت شغلي با ثبات باال طبقه ثبات متوسط و

ھاي شغلي  ميانگين رفتارھاي ضدتوليد افراد با وضعيت استخدام مختلف، متفاوت است و رتبه وضعيت شغلي با ثبات پائين از وضعيت
دھند که تنھا ميانگين   شناختي ، نتايج نشان مي ست . الزم به ذکر است در بررسي متغيرھاي جمعيتبا ثبات باال و ثبات متوسط بيشتر ا

درصد) و با توجه به  ۵ ي سوءرفتارھاي اقتصادي ، بر اساس تحصيالت  پاسخ دھندگان متفاوت است (معناداري کوچکتر از  گونه
  صيالت ديپلم و زيرديپلم از بقيه بيشتر است .ھا در اين آزمون، ميانگين رتبه افراد با تح ميانگين رتبه

  
  

شناسايي و ارزيابي مخاطرات فرآيندي، سخت افزاري و خطاھاي انساني به منظور تدوين سناريوھاي رويدادھاي عمده (در   ٨٧
(دانشگاه  اسي ارشدکارشن - فاطمه کاھي؛ ھانيه نيکو مرام، ابوالفضل ذاکريان؛ ھوتن انصاري. /جايگاه توزيع سوخت گاز طبيعي )

  .M.Sc))،  ١٣٩٧ ( آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تھران، رشته مديريت محيط زيست
  
/ HSE)/ ايمني، بھداشت، محيط زيست (Risk Assessment/ ارزيابي احتمال خطر Fuel/ سوخت Natural Gasگاز طبيعي   

  Human Factorعامل انساني 
    
 ٩٧٠٠٢۴  
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  چکيده 
ش، شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسک آنھا از سه ديدگاه فرآيندي، تجھيزاتي و خطاي انساني صورت پذيرفته است. در در اين پژوھ

 CNGرساني  ھاي سوخت ي فعاليت ايستگاه متن اين مطالعات، ضمن بيان مقدمه و ضرورت اجراي طرح، تاريخچه، نوع و نحوه
ھا عنوان شده است. در  تفاده در اين ايستگاھھا، استاندارھاي ايمني مرتبط به جايگاهمعرفي گرديده و با پرداختن به تجھيزات مورد اس

ي موردي انتخاب گرديده و از سه روش مطالعاتي به شرح  ، بعنوان مطالعهCNGرساني  تحقيق حاضر، يکي از ايستگاھھاي سوخت
) جھت HAZOPسايي مخاطرات و راھبري عمليات (. روش شنا١ گيري شده است؛   زير براي شناسايي و ارزيابي ريسک آن، بھره

) براي شناسايي مخاطرات مرتبط با تجھيزات  FMEA. تکنيک مطالعاتي تجزيه و تحليل خطا و آثار آن (٢ ارتقاء سطح ايمني فرآيند 
بروز خطاي  ) براي شناسايي مخاطرات ناشي ازSHERPA. روش مطالعاتي رويکرد سيستماتيک پيشبيني و کاھش خطاي انساني (٣ 

، CNGرساني  انساني  در مطالعات حاضر، کليه خطرات بالقوه مرتبط با فرآيند، تجھيزات و خطاي انساني محتمل در ايستگاه سوخت
ھاي  شناسايي و مورد ارزيابي واقع شده و سطح ريسک آنھا با استفاده از ماتريس ريسک تعيين گرديده است. با استناد به نوع تکنيک

ھاي  مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار گرفته و ضمن انجام مصاحبه CNGدر پژوھش حاضر، مدارک تخصصي ايستگاه  شده استفاده
 CNGبر با حضور مديران، متخصصين، کارشناسان و کارکنان مشغول در واحد  فردي الزم، جلسات بارش فکري بسيار زمان

ھا و نيز جلسات، ثبت گرديده و پيشنھادات کاربردي و اصالحي  حبهمربوطه برگزار شد. نتايج حاصل از بررسي مدارک فني و مصا
گيري از  ، ارايه شده است. در انتھا، با استفاده از سه روش مطالعاتي نامبرده و با بھرهCNGدر جھت ارتقاء سطح ايمني ايستگاه 

يرفته و ميزان ريسک ھر کدام از ماتريس ريسک شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده ھاي نفتي ايران، ارزيابي ريسک صورت پذ
مخاطرات مورد شناسايي قرار گرفته و پيشنھاداتي جھت تصحيح و بھبود سيستم با توجه به تک تک روشھا ارايه گرديده است، تعداد 

عداد به ت FMEAعدد بوده، پيشنھادات مرتبط با تکنيک مطالعاتي  ١٢ به تعداد  HAZOPپيشنھادات استخراج شده از روش مطالعاتي 
  عدد ميباشند. ١١ به تعداد  SHERPAعدد و پيشنھادات استخراج شده از نتيجه مطالعات  ۴٩ 

 
  

/ مصطفي اسالمي؛ محمدعلي SWOTبندي استراتژي ھاي بخش حمل و نقل صنعت نفت با استفاده از مدل  شناسايي و اولويت  ٨٨
  .١٣٩٨ رشته مديريت صنعتي) ،  (دانشگاه آزاد اسالمي، کارشناسي ارشد -کرامتي، غالمرضا معيني.

  
/ استراتژي Transportation/ حمل و نقل SWOT (Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threatsشبکه اھداف (  

Strategy صنعت نفت /Petroleum Industry مدل مفھومي /Conceptual Framework مديريت استراتژيک /Strategic 
Management  

    
 ٩٨٠٠١١  

  يده چک
عنوان يک ابزار قدرتمند استراتژيک و تجزيه تحليل محيطي براي شناسايي عوامل کليدي دروني و بيروني بکار  به SWOTروش 
آن  SWOTھا و تھديدھا و نقاط قوت و ضعف حمل و نقل صنعت نفت و ترسيم مدل  رود. ھدف پژوھش حاضر شناسايي فرصت مي

ھا (عوامل) در چھار دسته  آوري شد. سپس با استفاده از مصاحبه خبرگان، مؤلفه دي جمعھاي نظري پژوھش با روش اسنا است. داده
ھا يا عوامل نھايي بدست آمد. در مرحله  شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت ھا و تھديدھا شناسايي شد. در ادامه، با روش دلفي، مؤلفه

ھارگانه توليد شد. با توجه به ارزيابي عوامل داخلي و خارجي، بعد، با تحليل نتايج وزن دھي در پرسشنامه، ماتريسي، راھبردھاي چ
نمودار تعيين گرديد که با ترکيبي از استراتژي ھاي دو منطقه احتمالي آن  WTموقعيت استراتژيک حمل و نقل صنعت نفت در ناحيه 

)ST  وWO مدنظر قرار گرفت. در نھايت، اولويت بندي راھبردھاي قابل قبول (ماتريس (QSPM(  انجام گرفت و استراتژي ھا
  اولويت بندي گرديد.
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شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر روند افزايش مصرف بنزين و آسيب شناسي سياست ھاي توزيع فعلي در استان   ٨٩

ع)، (دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي صناي کارشناسي ارشد -پور. / کشاورز، بھزاد؛ فرھاد حسينسيستان و بلوچستان
 ١٣٩٧.  

    
/ Decision Makingگيري / تصميم(استان) بلوچستان و / سيستانGasoline شناسي/ بنزين / آسيبFuel Consumption سوخت مصرف

  Rankingبندي  رتبه
    
 ٩٧٠٠٢۶  

  چکيده 
اولويت بندي عوامل  انرژي يکي از کليد واژه ھاي گفتمان سياسي و اقتصادي عصر امروز ماست. اين تحقيق تحت عنوان شناسائي و

مؤثر بر روند افزايش مصرف بنزين و آسيب شناسي سياست ھاي توزيع فعلي در استان سيستان و بلوچستان صورت گرفته است. 
پژوھش حاضر از حيث ھدف که يافته ھاي آن در حل مشکالت سازمان به کار گرفته مي شود کاربردي و از حيث نحوه ي گردآوري 

بر حسب وضع موجود مورد بررسي قرار مي گيرند و متغيرھاي تحقيق دستکاري نمي شوند تحقيقي توصيفي و از داده ھا که متغيرھا 
نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را کارشناسان و مديران شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي استان سيستان و بلوچستان 

و ميان اين گروه ھا جھت گردآوري اطالعات الزم توزيع گرديده و از نظرات  ي طراحييھا اده و در ھمين راستا پرسشنامهتشکيل د
خبرگان و کارشناسان فن نيز جھت يکپارچه سازي استفاده شده است. در اين پژوھش به شناسائي و اولويت بندي عوامل افزايش 

(نرخ رشد جمعيت، سود ناخالص عمليات  ترين اين عوامل مصرف بنزين و آسيب شناسي شيوه ھاي توزيع فعلي آن پرداخته که مھم
(درصد درآمد در سال) نرخ رشد اقتصادي، تفاوت قيمت بنزين در کشورھاي ھمسايه، قيمت اسمي بنزين و وسايل نقليه بنزين سوز) 

  رتبه بندي گرديده اند. FAHPي شده و به ھمين ترتيب و توالي بر اساس روش يشناسا
 
  

اي (مطالعه موردي: شرکت ملي پخش فراورده ھاي  ھاي نفتي يارانه ل مؤثر بر قاچاق فراوردهشناسايي و اولويت بندي عوام  ٩٠
 کارشناسي ارشد - نگارنده معصومه لطيفي رستمي؛ استاد راھنما مجتبي اکبريان؛ استاد مشاور مسعود احمدي. /نفتي ايران)

  .١٣٩٧ بازرگاني) ،  (دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري، دانشکده علوم انساني، رشته مديريت
  
  يافته ھاي نفتي ايران/ جرم سازمان فرآورده نفتي/ يارانه/ شرکت ملي پخش فرآورده  
    
 ٩٧٠٠١٧  

  چکيده 
پيشرفت حقيقي جامعه منوط به داشتن اقتصادي سالم است. در صورتي که اقتصاد آن کشور بيمار باشد، بسياري از امور جامعه مختل و 

که بيماري قاچاق کاال و ارز بر اقتصاد ما مستولي شده، مبارزه و پيشگيري ازآن  اکنون گردد. لذا ھم ش ھمراه ميادامه حيات آن با چال
اي، در اين  ھاي نفتي يارانه بسيار حياتي گرديده است. بنابراين، با توجه به احساس نياز براي انجام پژوھش در زمينه قاچاق فراورده

اي کدامند؟" پاسخ داده شود.  ھاي نفتي يارانه ترين عوامل موثر برقاچاق فراورده "مھم اساسي که است به اين سوال تحقيق سعي شده
ھاي تحقيق از  باشد. داده اي  مي ھاي نفتي يارانه ھدف از اجراي اين تحقيق شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر قاچاق فراورده

ھاي نفتي ايران از طريق مصاحبه و تنظيم  رگان شرکت ملي پخش فراوردهاي غني و بررسي نظرات خب بررسي مطالعات کتابخانه
گرديد، سپس اين  ماھي با رويکرد روش دلفي شناسايي ھاي قاچاق از طريق نمودار  استخوان نامه، حاصل گرديد. در ابتدا ريشهشپرس

ترين  بندي شدند. مھم اولويت اي.اچ.پي بي ديمتل وعوامل با روش ديمتل رتبه بندي شده و در نھايت، راھکارھاي پيشنھادي با روش ترکي
اي با ساير کشورھا  و با اولويت ترين راھکار، حذف تدريجي  ھاي نفتي يارانه وردهآعامل، سودآوري باالي ناشي از اختالف قيمت فر

ھاي نفتي ايران، تأييد  پخش فرآورده يارانه با ارائه يارانه به بخش توليد شناسايي گرديد. نتايج حاصل شده نيز توسط خبرگان شرکت ملي
  باشد. شده، که اين امر، دليلي بر اعتبارسنجي مدل مذکور مي
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/ بابک پارسا؛ محمد نويد مختاريان؛ شناسايي و بررسي عوامل موثر و موانع استفاده ار تصفيه و باز چرخاني آب در ساختمان  ٩١

  .١٣٩۶ ، رشته مھتدسي عمران) ، (دانشگاه آزاد اسالمي کارشناسي ارشد -سلي.واحمد ت
  
    

/ مدل Modeling/ مدل سازي Fuzzy Logic/ منطق فازي Decision Makingگيري  / تصميمWater Treatmentتصفيه آب 
  Conceptual Frameworkمفھومي 

    
 ٩۶٠٠۴٩  

  چکيده 
ش حاضر اين است که عوامل موثر در  استفاده با توجه به قرار داشتن ايران در منظقه نيمه خشک و بحران کم آبي، سوال اصلي پژوھ

از تصفيه و باز چرخاني آب در ساختمان  چيست؟ به طور کلي ھدف از پژوھش حاضر شناسايي و بررسي عوامل موثر و موانع 
چنين، استفاده از تصفيه و باز چرخاني آب در  ساختمان مي باشد. بدين منظور پس از بررسي وتحقيق درکتب ومقاالت مرتبط و ھم

زيرمعيارھاي مختلف درخصوص عوامل وموانع استفاده ازسيستم ھاي تصفيه  معيارھا و خبرگان و صاحبنظران مربوطه، مشورت با
استفاده  سپس به منظور ارزيابي وتعيين اھميت ھريک ازعوامل وموانع شناسايي شده (با وبازچرخاني آب در ساختمان شناسايي گرديد.

پرسشنامه ي  فرھنگ سازي وسرمايه گذاري برروي آنھا، ه راھکارھاي الزم درخصوص تمرکز،درجھت ارائ FAHPاز روش 
براساس نتايج  طراحي گرديده ودر اختيار تعدادي از مديران وخبرگان مربوطه قرارگرفت. زيرمعيار ٢٣ معيار و ۶ مقايسات زوجي با 

 گرديد که عامل اقتصادي درباالترين سطح از اولويت قرارمشخص  شده واطالعات بدست آمده ازپرسش نامه ھاي توزيع شده، اخذ
  داشته وسايرعوامل دررتبه ھاي بعدي قرارگرفته اند.

 
  

-ANPبندي عوامل موثر بر قيمت گذاري نفتگاز (گازوئيل) صادراتي به افغانستان با استفاده از تکنيک  شناسايي و رتبه  ٩٢
DEMATELدانشگاه آزاد  کارشناسي ارشد -د کريمي؛ استاد مشاور عليرضا داوودي./ دانشجو علي جوادي؛ استاد راھنما محم)

  .١٣٩۶ اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خراسان رضوي، رشته مديريت اجرايي، گرايش استراتژيک) ، 
  

  بندي قيمت ھا/ گازوئيل/ صادرات/ فرآورده نفتي/ افغانستان/ رتبه
    
 ٩۶٠٠١٨  

  چکيده 
بندي  گذاري نفت گاز صادراتي به دليل چندگانه بودن اين موضوع، شناسايي و اولويت گيري پيرامون قيمت صميمبا عنايت به پيچيدگي ت

رو در اين پژوھش، با توجه به ماھيت   نمايد. از اين گذاري، با توجه به نظر خبرگان بسيار حائز اھميت مي انواع عوامل مؤثر بر قيمت
ھا مشخص و در دستور  بندي گيري از تکنيک ديمتل و فرآيند تحليل شبکه، اولويت قيمت، با بھرهھاي تعيين  گيري چندگانه بودن تصميم

، سواالتي با تکيه بر ٩۵  تا ٩۴ چه در واقعيت رخ داده در دوره زماني سال ھاي  کار قرار گرفت. در نھايت براي مقايسه تئوري و آن
بندي رخ داده بين معيارھاي بيروني (با زير معيارھاي عوامل مؤثر بر  لويتبندي استخراج شده از نظر خبرگان و او مقايسه اولويت

بازار، عوامل اقتصادي و عوامل سياسي) و دروني (عوامل سازماني و عوامل مؤثر بر محصول) جھت پاسخگويي به اين سواالت، با 
جميع نتايج حاصل از تکنيک ديمتل و فرايند تحليل گيري حذفي از بين خبرگان، نمونه انتخاب گشته و سپس با ت استفاده از روش نمونه

دھد که عوامل بيروني به  نفر از خبرگان، به سؤاالت پاسخ داده شد. نتايج به دست آمده در روند اين تحليل نشان مي ١٣  اي در بين شبکه
پذيرترين ل بازار و محصول تأثيرترتيب شام ترتيب: شامل عوامل سياسي، سازماني و اقتصادي، تأثير گذارترين و عوامل دروني به

  گذاري بر نفتگاز صادراتي به افغانستان شناخته شدند. عوامل مؤثر بر قيمت
 
 
  
  
  
  



  پايان نامه                                                                                    لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
 

۵١ 
 

  
/ نگارش حسين طاھريان؛ استاد راھنما دکتر جعفر بندي داده ھا مبتني بر ترکيب شبکه عصبي و الگوريتم ھاي ابتکاري طبقه  ٩٣

(دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد، گروه مھندسي کامپيوتر، رشته  ارشناسي ارشدک -پرتابيان؛ استاد مشاور دکتر محمد نعيمي.
  .١٣٩٧ مھندسي کامپيوتر، گرايش نرم افزار) ، 

    
  شبکه عصبي/ منطق فازي/ ھوش مصنوعي/ الگوريتم ژنتيک

    
 ٩٧٠٠١٨  

  چکيده 
ھاي  شامل منطق فازي، شبکه عصبي و الگوريتم ھاي محاسباتي اشاره دارد که اجزاي اصلي آن محاسبه نرم به دسته اي از روش

ابتکاري مانند ژنتيک است که تمامي آنھا ريشه در ھوش مصنوعي دارد. در دنياي امروز که جواب مسائل داراي ماھيتي نظام مند 
ي ذکر شده ھا وشول است. ھمچنين ترکيبي از ربھستند، محاسبه نرم، ابزاري قدرتمند براي حل سريع و در عين حال دقيق و قابل ق

ھا مانند ژنتيک عصبي را بوجود آورده است. اين ترکيب موجب افزايش قابليت آنھا و ايجاد  سيستم ترکيبي دسته جديدي از روش
شود. شبکه ھاي عصبي توانايي ھاي زيادي در  ھاي موثرتر و کاراتري شده است که در طراحي سسيتم ھا از آنھا استفاده مي روش

ھاي يادگيري مناسبي است  ارد کاربردھاي وسيعي در بسياري از علوم پيدا کرده است و اين به مدد استفاده از الگوريتميادگيري ماشين د
ترين معايب شبکه ھاي عصبي وزن دھي خودکار و با سعي و خطاست که باعث طوالني  که براي آن تعريف شده است. اما شايد از مھم

ي در اين نوع شبکه ھا شده است. در اين پايان نامه پس از طراحي شبکه عصبي مناسب، شدن روند يادگيري و رسيدن به ھمگراي
پارامترھاي اوليه (وزن ھا و باياس ھا) شبکه عصبي استخراج و به کمک الگوريتم ژنتيک سعي در بھينه سازي مقادير پارامترھاي 

ده شده است. نتايج تجربي نشان مي دھند که اجراي شبکه نموده شده است. سپس اين پارامترھاي بھينه شده در شبکه عصبي قرار دا
ترين مجموعه  عصبي با پارامترھاي بھينه شده موجب سرعت و دقت نتايج شده است. روش پيشنھادي بر روي تعدادي از متداول

  است. ھاي استاندارد تست شده و نتايج با معيارھاي اعتبارسنجي دقت و فيشر مورد ارزيابي قرار گرفته شده داده
 
  

طراحي، اجرا و ارزيابي استراتژي ھاي مداخله اي مبتني بر مدل جامع براي ارتقا فعاليت بدني کارکنان اداري سازمان منطقه   ٩۴
 - / محمد رفعتي فرد؛ سعيد مظلومي محمود آباد؛ حسين فالح زاده، محمد فرامرزي، بھرام رضائيان.ويژه اقتصادي انرژي پارس

  .١٣٩۶ پزشکي و خدمات بھداشتي درماني شھيد صدوقي يزد، رشته ورزش و سالمت) ، (دانشگاه علوم  دکتري
  
/ Pars Special Economic Energy Zone/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Personnel/ کارکنان Strategyاستراتژي   

  Structural Models/ مدل ساختار Conceptual Frameworkمدل مفھومي 
    
 ٩۶٠٠۴۵  

  ده چکي
ھدف از پژوھش حاضر طراحي، اجرا و ارزيابي استراتژي ھاي مداخله اي مبتني بر مدل جامع براي ارتقا فعاليت بدني کارکنان 
اداري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد. مطالعه کارآزمايي شاھددار تصادفي مي باشد. جامعه آماري گروه کارکنان 

مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه براي اولين بار مدل جامع که يک مدل مفھومي است بطور عملي اجرا اداري محيط صنعتي مورد 
شده است تا نقش رفتار فعاليت بدني را بعنوان تاثير متقابل بين عوامل محيطي و زيستي و روانشناختي تعيين گردد. آزمون ھاي آماري 

ترل از نظر مشخصات دموگرافيک و عوامل اجتماعي، سازه ھاي مدل جامع و رفتار تفاوت معناداري را بين دو گروه مداخله و کن
فعاليت بدني، در قبل از مداخله نشان نداد. اما در ارزشيابي بعد از مداخله و پي گيري تفاوت معناداري در اجزاي مدل جامع ميزان 

از مداخله و پي گيري تفاوت معناداري در اجزاي مدل جامع بجز رفتار فعاليت بدني در قبل از مداخله نشان نداد. اما در ارزشيابي بعد
سازه اگزوسيستم ميزان فعاليت بدني و شاخص ھاي آمادگي جسماني وابسته به تندرستي ترکيبات بدن مارکرھاي خوني و کيفيت زندگي 

محيطي سازه فشار براي تغييرات نشان داد. در حاليکه در گروه کنترل اختالف معني داري مشاھده نشد. ھمچنين از بين عوامل 
ماکروسيستم و ميکروسيستم و بعداز عوامل فردي به ترتيب عامل بيولوژيک و عوامل روانشناختي، از قوي ترين اجزاي پيشگويي 

سالمتي کننده رفتار فعاليت بدني بودند.طراحي مداخالت مبتني بر مدل جامع مي تواند بر فعاليت بدني تاثيرگذار بوده و موجب ارتقاي 
گردد. بنابراين  پيشنھاد ميشود  از اين تئوري بعنوان يک چھارچوب نظري مفيد براي رفتارھاي مرتبط با سالمتي و يک الگوي مناسب 

  جھت برنامه ريزي مداخالت آموزشي ارتقائ فعاليت بدني استفاده ميشود.
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(دانشگاه  دکتري -ي؛ محمدجواد عامري، عباس نادري فر./ مھدي صفرطراحي تنظيم دبي چاه ھوشمند در مخازن داراي نامعيني  ٩۵

  .١٣٩٧ اميرکبير، دانشکده مھندسي نفت، رشته مھندسي نفت) ، 
    

 Computerاي  سازي رايانه / دبي/ شبيهAdaptive Control/ کنترل تطبيقي Coning/ مخروطي شدن Smart Wellچاه ھوشمند 
Simulation مخزن /Reservoir  

    
 ٩٧٠٠۵٣  
  کيده چ

باشد. تاکنون عوامل متعددي براي اين مشکل شناسايي شده  ھا در ميادين نفتي مي توليد آب از مخازن نفتي يکي از پر دغدغه ترين چالش
عنوان مکانيسمي که عامل حرکت آب  رود. مخروطي شدن آب به ھا به شمار مي ترين آن است که در اين ميان مخروطي شدن آب رايج

شود. لذا کاھش يافتن ميزان نرخ توليد نفت، افزايش  ھاي يک چاه در حال توليد است تعريف مي رود آن به درون مشبکبه سمت باال و و
ن پديده غير مطلوب تواند نتيجه اي ھاي انتقال و ساير مشکالت ديگر مي ھاي جداسازي نفت و آب، ايجاد خوردگي در لوله يافتن ھزينه

تدريج کم و کمتر شده و در نھايت منجر به بسته شدن زودھنگام آن چاه  ھايي، نرخ توليد به ز چنين چاهدر ادامه توليد ا باشد. متعاقباً 
شود بدون آنکه بازيافت کافي نفت از شعاع تخليه آن صورت پذيرد. پارامترھاي زيادي از قبيل تخلخل، نسبت تراوايي افقي به  مي

گذارند. در اين ميان، در  ري و غيره بر روي پديده مخروطي شدن آب تأثير ميکا عمودي، دبي توليدي، عمق نفوذ چاه، کيفيت مشبک
تواند کنترل گردد. يکي از  صورت دستي يا خودکار مي يک مخزن با پارامترھاي مشخص، نرخ توليد نفت تنھا پارامتري است که به

ھاي  ھاي مرزي با استفاده از فناوري چاه کننده از کنترل روز و کارآمد مديريت توليد نفت از مخزن در کوتاه مدت، استفاده ھاي به زمينه
سازي در مسائل  ھاي پيشنھادي تا کنون قابليت پياده کننده باشد. با توجه به وجود عدم قطعيت در ذات مخازن نفتي، کنترل ھوشمند مي

رھاي نامعين مخزن بتواند اين پديده را کنترل اي ھوشمند است که با وجود پارامت کننده عملياتي را ندارد. ھدف اين تحقيق ارائه تنظيم
صورتي که بتواند رفتار مخروط را بيان کند. سپس رفتار رشد  نمايد. براي اين کار در گام اول مدل رياضي اين پديده احصا گرديده به

بر چالش حضور  گيرد. در ادامه براي غلبه کننده متداول نرخ جريان مورد بررسي قرار مي مخروط را در حضور يک تنظيم
گردد. در  کننده و قانون تطبيق استفاده مي ھاي کنترل تطبيقي براي احصاء مدل رياضي کنترل پارامترھاي نامعين در معادله از روش

نامه اثبات گرديد که  گيرد. در اين پايان ھاي عددي مورد بررسي قرار مي سازي نھايت کارايي و عملکرد اين ايده با استفاده از شبيه
ھا  کننده باشد. به عبارت ديگر با استفاده از اين کنترل صورت نمايي پايدار مي ھاي پيشنھادي به کننده يستم مد نظر با حضور کنترلس

سازي عددي نشان داد که اگر چه  تمامي ستون نفتي توليد گرديده قبل از آنکه نسوخ آب به درون چاه صورت پذيرد. ھمچنين نتايج شبيه
ھاي  کننده سوخ مخروط به درون چاه توليدي در سناريوھاي متداول توليدي امري بديھي است، اما با استفاده از کنترلروبرو شدن با ن

گردد حتي بدون داشتن ھيچ گونه دانشي نسبت به نفوذپذيري مخزن. نتايج اين  طور موفقيت آميزي کنترل مي پيشنھادي رشد مخروط به
  خزن نفتي که با مشکل مخروطي شدن مواجه است بکار گرفته شود.تواند براي ھر نوع م نامه مي پايان

 
 

/ طرح ريزي واکنش در شرايط اضطراري جھت انبار ھاي نفت واقع در مناطق گرم و خشک مطالعه موردي انبار نفت استان قم  ٩۶
 - ھپائي، مھندس ميرداوود سيدي.نگارش فاطمه برنج زاده؛ استاد راھنما دکتر حميدرضا جعفري؛ اساتيد مشاور دکتر عليرضا کو

(دانشگاه تھران، دانشکده محيط زيست، گروه برنامه ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست، رشته بھداشت،  کارشناسي ارشد
  .١٣٩۶ ايمني و محيط زيست) ، 

    
  مديريت بحران/ انبارھا/ نفت/ ايمني/ محيط زيست/ بحران/ حوادث

    
 ٩۶٠٠۴١  

  چکيده 
طور ناگھاني و غير منتظره سازمان را ازنظر ايمني و محيطزيست به خطر  شود که به ي به وضعيتي اطالق ميشرايط اضطرار

سوزي وحوادث شده و يا منجر به آلودگي ھوا، خاک، آب و يا تخريب  ھا، جراحات، آتش بيندازد. ھر وضعيتي که باعث بروز بيماري
اي، مصاحبه، بررسي  گيرد.  در اين تحقيق با استفاده از مطالعات کتابخانه ام ميزيست گردد، شرايط اضطراري ن غيرقابل جبران محيط

به بررسي وضعيت انبار نفت  PHASTھاي شناسايي خطر و منابع انرژي و ھمچنين استفاده از نرم افزار  ھاي ميداني، چک ليست
پرداخته شد و عوامل خطرسازي که  ١٣٩۶ سال  در استان قم به عنوان يک نمونه از انبارھاي نفت مستقر در مناطق گرم و خشک
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توانند منجر به وقوع شرايط اضطراري شوند، شناسايي و فھرست گرديد. سپس برمبناي جداول شدت و احتمال خطر منطبق بر  مي
که با ارزيابي ريسک انجام گرديد. در نھايت با توجه به کدھاي حاصل، براي آن دسته از خطراتي  MIL-STD-٨٨٢١٣استاندارد 

 PHASTتوجه به شرايط جغرافيايي استان قم احتمال وقوع يا شدت بااليي داشتند و با توجه به نتايج حاصل از نرم افزار ارزيابي پيامد
توانستند موجب خسارات جاني، محيط زيستي يا مالي شوند، سناريوھاي الزم طرح گرديد. سپس با توجه به امکانات موجود و قابل  مي

  بار نفت طرح واکنش اضطراري براي مقابله با ھريک از اين سناريوھا ارائه گرديد.دسترس در ان
  
  

کاوش عوامل عليتي حوادث شغلي با فراواني باالي مرگ و مير(فضاي محصور و حوادث کار در ارتفاع) در صنعت نفت و   ٩٧
(دانشگاه تربيت  دکتري -ره عمادي، داود.با مشاو -/ زھرا نقوي گنجين؛ به راھنمايي مرتضوي، باقر.مدلسازي احتمال وقوع

  .١٣٩٨ مدرس، رشته مھندسي بھداشت حرفه اي) ، 
    

/ بھداشت شغلي Modeling/ مدل سازي Petroleum industry/ صنعت نفت Occupations/ شغل Disastersحوادث 
Occupational health  

    
 ٩٨٠٠٠١  

  چکيده 
دث شغلي با فراواني باالي مرگ و مير (فضاي محصور و حوادث سقوط از ارتفاع) مطالعه حاضر با ھدف کاوش عوامل عليتي حوا

در صنعت نفت و مدلسازي احتمال وقوع انجام گرفته است. جھت مطالعه علل دو گروه از حوادث شغلي شامل سقوط از ارتفاع و 
الي  ٨۵ ساله ( ١٢ ي انواع حوادث در دوره ي بھره گرفته شد. در مرحله اول، بررسي فرآوانکيفي و کم فضاھاي محصور از رويکرد

) بمنظور تعيين ارقام مرگ و مير ناشي از انواع مختلف حوادث و اولويت موضوع پژوھش و ھمچنين تعيين علل حوادث در ٩۶ 
اي پوشش ) براي دو حادثه مورد مطالعه انجام گرديد. در راستHFACSبندي فاکتورھاي انساني ( چارچوب روش سيستم آناليز و طبقه

ھاي  ساختار يافته با گروه-مصاحبه نيمه ۴۵ ھاي احتمالي عوامل شناسايي شده از مطالعه حوادث در مرحله دوم مطالعه،  ھا و نقص گپ
) به روش آناليز محتوا مورد تجزيه و تحليل MAXQDAھاي کيفي ( ھا در نرم افزار آناليز داده مختلف شغلي اجرا گرديد و مصاحبه

سازي اثر عوامل  ي(پرسشنامه) بررسي علل حوادث و کملل شناسايي شده در مطالعه کيفي، جھت طراحي ابزار قرار گرفت. ع
شناسايي شده مورد استفاده قرار گرفت. ابزار بررسي توسط جامعه شاغلين عملياتي درگير در دو گروه فعاليت کار در ارتفاع و 

شافي براي تعيين ابعاد سازه انجام گرديد و ساختار شبکه بيزين براي علل فضاھاي محصور تکميل گرديد. سپس آناليز فاکتور اکت
شناسايي شده با نظر متخصصين ايجاد و احتمال وقوع حوادث سقوط از ارتفاع و فضاي محصور محاسبه گرديد. نتايج: حوادث سقوط 

با الکتريسيته و فضاھاي محصور، به ترتيب سوزي و انفجار، مواجھه  از ارتفاع، ضربه خوردن بوسيله شيء، حوادث ترافيکي، آتش
سوزي و انفجار، سقوط از ارتفاع و فضاھاي  سال اخير، حوادث آتش ۴ اند اما در  بوده ٩۶ الي  ٨۵ فرآوانترين انواع حوادث از سال 

ث در چارچوب اند. آناليز گزارشات حواد ھاي اول تا سوم تعداد مرگ و مير را به خود اختصاص داده محصور به ترتيب رتبه
HFACS    ھا در سطح  از علل حوادث سقوط از ارتفاع و فضاھاي محصور با مشکالت و کاستي ۴٠ و   ۴٨ نشان داد که به ترتيب

سطح تاثير متشکل از  ۴ عامل موثر در بروز حوادث در  ٢٠ ھا منجر به شناسايي  سازماني مرتبط ھستند. تحليل محتواي کيفي مصاحبه
زماني، تاثيرات سطح سازمان، سطح سرپرستي و سطح شغلي گرديد. نتايج آناليز پرسشنامه به روش تحليل مولفه تاثيرات خارج سا

عامل در حوادث سقوط از ارتفاع و فضاھاي محصور موثر ھستند که به ترتيب   ١١ اصلي با استفاده از چرخش واريمکس نشان داد 
ھا، درک  مدل بيزين دو نوع حادثه مورد مطالعه، نشان داد که تخطي از دستورالعمل از واريانس کل تبيين شد. ھمچنين ۶۴ /١و   ۶٢ /٧

پايين ريسک، ضعف در سيستم مجوز کار، سرپرستي و نظارت ناکافي و تعھد ناکافي مديريت از مھمترين علل تاثيرگذار بر بروز 
مطالعه ارزيابي گرديد. عوامل خارج سازماني  ھا در سطح سازماني علت عمده حوادث مورد ھا و نقص باشند. کاستي حوادث مي

کنند. نتايج مطالعه نشان  ھاي وزارت نفت و مسائل اقتصادي در بروز حوادث نقش مھمي بازي مي ھمچون قوانين و مقررات، خط مشي
توان براي کنترل  ميھاي مشابھي  تواند ارائه گردد و استراتژي داده مدل مشترکي براي حوادث سقوط از ارتفاع و فضاھاي محصور مي

ھا، اجراي سيستم مجوز کار و  حوادث تعريف نمود. عالوه براين تمرکز بر نھادينه کردن قوانين و مقررات ايمني، رعايت دستورالعمل
  .آموزش از جمله راھکارھاي موثر در کنترل و پيشگيري از حوادث آتي خواھند بود
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 کارشناسي ارشد - / فايزه نجفي؛ منصور احمدنژاد.ف قراردادي وزارت نفتماھيت حقوقي و آئين رسيدگي ھيات حل اختال  ٩٨

  .١٣٩٨ (دانشگاه صنعت نفت، رشته حقوق نفت و گاز) ، 
  
    

 Oil/ وزارت نفت Arbitration/ داوري Commissions/ ھيات رسيدگي Contracts/ قراردادھا Conflictاختالف (تعارض) 
Ministry  

    
 ٩٨٠٠٠٢  

  چکيده 
باشد. براي  ھاي نفت و گاز، موضوع حل و فصل اختالفات مي ترين موضوعات بين کارفرما و پيمانکاران در پروژه چالشييکي از 

ھا که ھمواره به علت طوالني بودن زمان دادرسي،  ھاي سنتي حل و فصل اختالفات مانند داوري و دادگاه برون رفت از قالب
ي جديدي به رھبري  ھاي اخير رويه نتقاد طرفين قراردادي بوده است، در سالغيرتخصصي بودن و ھزينه گزاف رسيدگي مورد ا

ھاي حل و فصل  رفت از اين مشکالت ايجاد گرديد و آن ھيأت المللي مھندسان مشاور) جھت برون سازمان فيديک (فدراسيون بين
جاد اختالف با حضور مستمر در فرآيند پروژه اختالفات بوده است که عالوه بر رسيدگي عادالنه، اولويت خود را بر جلوگيري از اي

گذاري و ايجاد  ھا جھت جذب سرمايه ھا، وزارت نفت اقدام به تشکيل اين ھيأت اند. در کشور ما نيز به تبعيت از اين ھيأت قرار داده
پرداخته خواھد شد.  يکي از  باشد که در اين پژوھش به بررسي آنھا اطمينان براي پيمانکاران نموده است که البته داراي خألھايي مي

 .يابد ھاي حل اختالف غيرقضايي، حل اختالف دوستانه و پيش از داوري است که اقبال عمومي بدان روز به روز گسترش مي مکانيزم
ي مزاياي داوري و حل اختالف در خارج از دادگاه باعث شده که در کشور ما نيز به تدريج طرفين قراردادھا رغبت بيشتري به داور

ھاي قانوني  به قراردادھاي عمومي و دولتي نيز تسري پيدا کرده است.   با لحاظ رويکرد ياد  رغم محدوديت از خود نشان دھند و علي
ھاي تابعه ابالغ کرد. آخرين نسل از اين دستورالعمل  دستورالعمل حل اختالف قراردادي را به شرکت ١٣٨٧ شده، وزارت نفت در سال 

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب  ٣ بند (ب) ماده  ۶ از طرف وزارت نفت به استناد جزء  ١٣٩٣ /۵/۶ھا مورخ 
با ھدف نظارت بر  ١٣٩۵ /٢٣/١قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب  ٣٣ ماده  ۶ مجلس شوراي اسالمي و بند  ١٣٩١ /٩/٢

فات، با ھدف پرھيز از طوالني شدن اختالفات و يا الينحل ماندن آنھا و حسن اجراي قراردادھا و به عنوان ساز وکاري براي حل اختال
توان به عنوان يکي از  ھاي بروز فساد ابالغ گرديد. دستورالعمل ياد شده را مي جلوگيري از توقف پروژه و ممانعت از ايجاد زمينه

  داد.به صورت ترکيبي مورد بررسي قرار  )ADRھاي جايگزين حل وفصل اختالفات  ( روش
  
  

/ محمود رضا مدل چرخه عمر فني، اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني سوخت در سيستم نامين و توزيع فراورده ھاي نفتي  ٩٩
(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده فني مھندسي، گروه مھندسي صنايع، رشته مھندسي  کارشناسي ارشد -عندليبي؛ محمد سيد حسيني.

  .١٣٩۶ صنايع) ، 
    

/ توسعه Petroleum Product/ فرآورده نفتي Biodiesel/ سوخت زيستي Fuel cycle/ چرخه سوخت Life Cycleدگي زن چرخه
  Models/ مدل ھا Sustainable Developmentپايدار 

    
 ٩۶٠٠۴٧  

  چکيده 
شود.  ي اجرا ميھاي اقتصاد جھاني بر اساس انرژ شکي نيست که صنعت بدون وجود انرژي و منابع آن مفھومي ندارد و سياست

و  %٢۴زغال به ميزان  %۴۴شوند که عمدتا  نفت به ميزان  مصرف انرژي سراسري را شامل مي %٨٨سوخت ھاي فسيلي حدود 
روند  انرژي اوليه جھاني است. % ٣و  %۶سھم دارند. سھم انرژي ھسته اي و ھيدروالکتريسيته به ترتيب  %٢٣گاز طبيعي به ميزان 

ھان، بشر را با دو بحران بزرگ آلودگي محيط زيست و شتاب فزاينده در تھي نمودن منابع انرژي روبرو فعلي مصرف انرژي در ج
ھاي اصلي استفاده از منابع انرژي فسيلي به شمار  نموده است. آلودگي محيط زيست، پديده تغيير اقليم و تجديدناپذيري که از چالش

ھاي اخير با شدت بيشتري ادامه  مصرف انرژي، افزايش جمعيت و ... در سال روند در اثر توسعه ناپايدار، الگوھاي نادرست مي
ھاي مختلف مصرف کننده، از عوامل مؤثر در ايجاد آلودگي محيط  ھاي انرژي در بخش اند. چگونگي توليد و استفاده از حامل داشته

اي در محيط زيست، نياز به انتخاب  ش گازھاي گلخانهباشد.  از طرف ديگر با افزاي زيست در مقياس محلي، منطقه اي و بين المللي مي
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ھاي فسيلي  ھا استفاده از سوخت زيستي است که در مقايسه با سوخت روشي است تا اثرات محيطي آن کاھش يابد. يکي از اين روش
ربن نسبت به استفاده نمايد. ھنگامي که سوخت زيستي خالص استفاده ميشود انتشار گاز منو اکسيد ک ھاي کمتري توليد مي آالينده

يابند.  بر اين اساس در پژوھش حاضر ارائه مدل ارزيابي چرخه عمرفني،  ھاي فسيلي به ميزان قابل توجھي کاھش مي ازسوخت
اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني سوخت زيستي در سيستم تامين و توزيع فراورده ھاي نفتي مسأله اي است که محقق در صدد 

توزيع براي آن است.در ضمن سعي بر اين است تا مطالعه جامعي در خصوص امکان سنجي چرخه دريافت و  يافتن پاسخ مناسبي
سوختھاي زيستي براساس شرايط اقليمي کشور با درنظر گرفتن پتانسيل دريافت محصول  از منابع داخلي با صرفه اقتصادي مناسب 

ي پخش فراورده ھاي نفتي در زمينه "طرح بکارگيري بيواتانول به صورت انجام گردد.ھمچنين با توجه به اقدامات و تجربه شرکت مل
و اختصاص و تجھيز مخازن نظاميه اھواز به اين مھم که در نھايت بدليل ابھامات قانوني و اقتصادي ناموفق  "۵ ممزوج با بنزين يورو 

  انجام گردد. بود در نظر است تا به صورت مطالعه موردي ، آسيب شناسي اين طرح نيز در تحقيق
 
 

با کاربرد در  -مايع سامانه ھاي حاوي نفت/ آب نمک/ سورفکتانت  - مدل سازي ترموديناميکي و محاسبات تعادالت فازي مايع   ١٠٠
(دانشگاه تربيت مدرس،  کارشناسي ارشد -طلب؛ رمضان زيدايي رودبار. / مصطفي حسيني؛ علي حقازدياد برداشت مخازن

  .١٣٩٧ شته مھندسي شيمي) ، دانشکده مھندسي شيمي، ر
    

/ مخزن Modeling/ مدل سازي Phase Equilibrium/ تعادل فاز Enhanced Oil Recovery (EORازدياد برداشت نفت (
/ الگوريتم ژنتيک Microemulsion/ ميکروامولسيون Surfactantsھا  / سورفکتانتHydrocarbon Reservoirھيدروکربن 

Genetic Algorithm  
    
 ٩٧٠٠۴۶  

  چکيده 
با توجه به کاھش توليد نفت از طريق برداشت اوليه در چند سال گذشته، فرآيندھاي ازدياد برداشت نفت براي تامين تقاضاي انرژي در 

يندھاي ازدياد برداشت نفت به روش ھاي مختلفي مانند تزريق آب و گاز تقسيم مي شوند، از آسال ھاي آينده توسعه داده شده اند. فر
ھاي  ھاي ديگر استفاده از مواد شيميايي است که به آن ھا روش ھاي ثالثيه ازدياد برداشت نفت گفته مي شود. از آنجا که روشروش 

شيميايي افزايش قابل مالحظه اي را در برداشت نفت نشان داده اند، استفاده از مواد فعال سطحي (سورفکتانت ھا) به عنوان يک روش 
به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است. تزريق سورفکتانت به درون مخازن نفتي، کشش بين شيميايي در سال ھاي اخير 

مايع مي شود. -سطحي ميان فازھاي آب نمک، نفت و سنگ مخزن را تغيير مي دھد، به طوري که باعت ايجاد يک سامانه تعادل مايع
(روش  UNIFACو  NRTL ،NRTL-NRF ،UNIQUACدر مطالعه حاضر مدل ھاي ضريب فعاليت ترکيب موضعي مانند 

مايع سامانه نفت ميکروامولسيون به کار گرفته شده است و از سامانه شامل نرمال دکان، - مشارکت گروھي) براي محاسبات تعادل مايع
استفاده از نرم افزار  آب نمک و سورفکتانت (سديم دو دسيل سولفونات) براي مطالعه اين گونه ميکروامولسيون ھا استفاده شده است. با

براي بھينه سازي پارامترھاي برھم کنش دوتايي به کار گرفته شده  fminsearchمتلب، ترکيبي از الگوريتم ھاي بھينه سازي ژنتيک و 
ه را با بھينه کردن س ١ /٠۶٧٧) برابر با rmsdمقدار متوسط انحراف استاندارد ( NRTLاست. رياضي و مشفقيان با استفاده از مدل 

 ٣۵ و با بھينه کردن  NRTLپارامتر براي سامانه مورد مطالعه بدست آوردند. دادفر و بي ريا با استفاده از روش مشارکت گروھي 
استفاده شده در اين پژوھش، تنھا با بھينه  NRTLرا محاسبه کردند. مدل  ٠٠١٣/٠برابر با  rmsdپارامتر برھم کنش دوتايي مقدار 

  حاصل شد. ٠ /٠٠١۶با مقدار  rmsdپارامتر  ٧ کردن 
 
  

/ دانشجو رضا کريم زاده؛ استاد راھنما مجيد مرادي؛ مدلسازي سانتريفيوژ پديده انتشار آلودگي ھاي غير محلول در آب، در خاک  ١٠١
ه (دانشگاه تھران، دانشکده مھندسي عمران، رشت کارشناسي ارشد -استاد مشاور بھروز گتميري؛ مشاور صنعتي الھام کاظمي.

  .١٣٩٧ مھندسي عمران، گرايش ژئوتکنيک) ، 
  
    

  ھا/ خاک/ محيط زيست/ مدل سازي/ آلودگي خاک آالينده
    
 ٩٧٠٠١٩  
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  چکيده 
تحقيق پيش رو تالشي براي بررسي و مطالعه ي رفتار آالينده ھاي غيرمحلول سبک در خاک ھاي غيراشباع مي باشد. خاک به عنوان 

وري و گياھي و به عنوان يکي از منابع اصلي تأمين آب شرب، ھمواره در معرض آسيب ھاي زيست گاه اصلي اکثريت انواع جان
مختلف زيست محيطي قرار دارد و ورود آالينده ھاي ھيدروکربوري به خاک و سفره ھاي آب زيرزميني درون يکي از آسيب ھاي 

نيز به عنوان يکي از شاخه ھاي مھندسي ژئوتکنيک  پرخطر و البته شايع در طبيعت مي باشد. در اين ميان ژئوتکنيک زيست محيطي
به بررسي نحوه ي جريان آالينده ھاي زيست محيطي و احياي اراضي آلوده شده مي پردازد. پديده ي انتقال آالينده ھاي غيرمحلول در 

ھاي  ين فازھاي مختلف، واکنشمويينگي، نيروھاي ويسکوزي و گرانش، انتقال جرم ب ميان ھاي پيچيده متخلخل توسط اندرکنش ھاي محيط
شيميايي و بيولوژيکي کنترل مي گردد. عوامل ديگري نيز ھمچون دما، تغيير شکل پذيري خاک و سيال، ناھمگوني ھاي موجود در 

يط زير خاک، حجم آالينده و ھندسه منبع نشت از ديگر عوامل موثر بر فرآيند انتقال و پخش آالينده ھستند. درک رفتار آالينده ھا در مح
سطحي خاک  به منظور ارائه راه حل ھاي موثر براي احياي سايت ھاي آلوده، برآورد ريسک و خسارت ھاي ناشي از نشت مخازن و 
نيز کنترل کيفيت منايع آب زيرزميني ضروري مي باشد. در جريان تحقيق حاضر، از مدل سازي سانتريفيوژ به عنوان ابزاري کارآمد 

 g۴٠مورد آزمايش سانتريفيوژ در شتاب  ۴ خش و گسترش آالينده ھا در خاک استفاده شده است. در جريان در شبيه سازي فرآيند پ
ه منظور مشاھده و اندازي گيري انتشار آالينده ھا در يک محيط ماسه اي، با وضعيت اليه بندي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. ب

ازش تصوير دوبعدي طراحي و ايجاد شد. داده ھاي به دست آمده از مدل سازي ي وضعيت جريان آالينده در آزمايش ھا، يک کد پردکم
ي تحليل شد و اثر متغيرھاي مختلف از جمله وضعيت با استفاده از اصول حاکم بر مکانيک خاک ھاي غيراشباع، به صورت نيمه کم

از رفتار آالينده براي صحت سنجي و کاليبراسيون ي رار گرفت. در نھايت داده ھايي کمپروفيل خاک بر رفتار آالينده مورد بررسي ق
  مدل ھاي عددي توسعه يافته ارائه شد.

  
  

 /مدلسازي مديريت ريسک عمليات در شرکت ملي پخش فاورده ھاي نفتي ايران با روش فازي ( مورد مطالعه: انبار نفت اردبيل)  ١٠٢
(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اھر، دانشکده فني  کارشناسي ارشد -.نگارش وحيد نژاد اھري؛ استاد راھنما دکتر رضا حاجي محمدي

  .HSE)،  ١٣٩۶ مھندسي، رشته مھندسي شيمي، گرايش 
  

  ھاي نفتي ايران/ مديريت ريسک/ نفت/ انبارھا/ عمليات شرکت ملي پخش فرآورده
    
 ٩۶٠٠۴٢  

  چکيده 
شدن اين پيچيدگي ھا، احتمال رخداد حوادث عمده در عمليات  تجھيزات صنعتي داراي پيچيدگي خاص خود بوده که در صورت بيشتر

فرآيندي بيشتر خواھد شد. از جمله صنايع داراي پيچيدگي، صنعت نفت بوده که مديريت ريسک عمليات فرآيندي انبارھاي نفت شرکت 
منطقه بوده که انبار  ٣٧ ران داراي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران نقطه ي ھدف اين مطالعه مي باشد. شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي اي

فر منطقه ي اردبيل به عنوان مطالعه ي موردي انتخاب شده است. در واقع انجام اين مطالعه، امکان تھيه ي يک مدل  نفت شھيد به
بومي مديريت ريسک عمليات انبارھاي نفت کشور را فراھم مي آورد. به ھمين منظور، روش ريسک بر پايه ي نگھداري براي 
محاسبه ي ريسک مورد استفاده قرار گرفته است. براي جمع آوري  داده ھا، از روش دلفي استفاده شده است. عدد ريسک با استفاده از 
فاکتورھاي بومي سازي شده قابل محاسبه خواھد بود. اما اين نوع ارزيابي کالسيک ريسک ھمواره با عدم قطعيت ھايي ھمراه است. 

ي از عدم وجود اطالعات دقيق و کافي، نوع ابراز بيان متفاوت افراد از ريسک ھا، نقص در داده ھا و عدم قطعيت مي تواند ناش
خطاھاي اندازه گيري و غيره باشد. بھترين و پرکاربردترين روش براي غلبه بر اين عدم قطعيت ھا، روش فازي معرفي شده است. در 

ات فرآيندي به کار گرفته شده است. در نھايت عدد ريسک با استفاده از مدل اين مطالعه، روش فازي براي مدل سازي ريسک ھاي عملي
  فازي محاسبه شده است.
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ھاي چند فيدره در سازمان منطقه ويژه اقتصادي  جھت افزايش حفاظت در شبکه HVDCھاي  سازي و تحليل مدارشکن مدل  ١٠٣

 -ستاد مشاور علي رفيعي؛ مشاور صنعتي فرامرز ضرغام./ نگارش رضا نظر پور؛ استاد راھنما جاسم جمالي؛ اانرژي پارس
، ھاي قدرت) شته مھندسي برق، سيستم(دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کازرون، دانشکده فني مھندسي، گروه برق، ر کارشناسي ارشد

 ١٣٩٧.  
  
  جريان مستقيم فشار قوي (اچ. وي. ا. سي.)/ برق/ حفاظت/ شبيه سازي  
    
 ٩٧٠٠٠٢  

  چکيده 
ھاي توانمند  ھاي قدرت الکتريکي موجود مي شود. يکي از تکنولوژي ھاي قابل تحمل انرژي منجر به تبديل شبکه ار به سمت سيستمگذ

امروزي داراي يک  ACھاي  ) مي باشد که در مقايسه با سيستمHVDCکليدي براي اين تبديل، تکنولوژي جريان مستقيم ولتاژ باال (
ھاي حفاظتي مقاوم و قابل اطمينان  ، نبود سيستم HVDCترين موانع براي پياده سازي شبکه ھاي  ز مھمسري مزايايي مي باشد. يکي ا
مي باشد، با اين  DCيک عنصر تعيين کننده براي رفع خطاي  HVDCمي باشد. مدار شکن ھاي  DCبراي برطرف کردن خطاي 

 طور کامل درک نشده است. راح حل مدار شکن ھيبريدچند ترميناله ب HVDCھاي  حال، عملکرد اين تکنولوژي جديد در شبکه
ابتکاري مورد بحث امروزي، که سوييچ ھاي مکانيکي و عناصر الکترونيک قدرت را با ھم ترکيب مي نمايد، يک شکل متفاوتي از 

تري را نيازمندي ھاي بيش ACبراي برطرف کردن خطاي  استفاده از عناصرالکترونيک قدرت مي باشد. ACتکنولوژي مدار شکن 
ممکن است بھينه نباشد. در اين پايان نامه راه حل  ACبر روي دست سيستم حفاظت مي گذارد که اين روش استفاده شده در سيستم ھاي 

حفاظتي چند فيدره پيشنھاد و بررسي مي گردد. اين راه حل مزيت کاھش ھزينه سيستم حفاظتي و قابليت رفع سريع خطا را در پي دارد. 
از جمله مبدل و مدار شکن ھا و مدل سازي توضيح داده مي شود. مدل ايجاد شده  HVDCھايي براي اجزاي  نامه روش در اين پايان

چند ترميناله، شعاعي وحلقوي، از اين مدل ھا استفاده مي شود. از نتايج  HVDCدر شبکه ھاي  HVDCبيشتر براي توسعه و بھينه 
چند فيدره در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اين پايان نامه براي شبيه سازي ھاي بدست آمده براساس شبکه ھاي 

  استفاده مي شود. HVDC طراحي سيستم حفاظت و مدار شکن ھاي
  
  

/ نگارش بھزاد ھمتي؛ استاد راھنما سازي فرايند آلودگي ھوا در محوطه بارگيري با توجه به جريانات ھوايي مدلسازي و شبيه  ١٠۴
(دانشگاه صنعتي  کارشناسي ارشد -فر؛ استاد مشاور دانشگاھي نعيمه جديري؛ مشاور صنعتي ارسالن اميري. حياسماعيل فات

  .١٣٩۶ سھند، دانشکده مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي، گرايش پيشرفته) ، 
    

  ھا/ مدل سازي/ غلظت آلودگي ھوا/ ترکيبات آلي فرار/ آالينده
    
 ٩۶٠٠١۵  

  چکيده 
اراي ترکيبات آلي فرار ھستند و اين ترکيبات از معضالت ھواي تنفسي و آالينده ھاي عمده ھوا محسوب ميشوند. اين مواد نفتي د

ترکيبات اثرات سوئي روي سالمتي افراد و محيط زيست دارند. يکي از منابع عمده انتشار اين ترکيبات به محيط زيست محوطه 
ترکيبات در محوطه بارگيري مواد نفتي، امري مھم ميباشد تا بتوان متوجه شد که غلظت بارگيري ميباشد، بنابراين دانستن غلظت اين 

آالينده ھا در حد استاندارد ھست يا نه. مدل ھاي پخش آلودگي ھوا يکي از ابزارھاي مھم و ضروري جھت پيش بيني غلظت آالينده ھا 
ر زماني امکانپذير نمي باشد، لذا استفاده از مدل ھاي پخش آلودگي است. اندازه گيري مستقيم ميزان غلظت آالينده ھا در ھر نقطه و ھ

ھوا مي تواند ساده ترين و مفيدترين راه براي پايش و بررسي ميزان غلظت آالينده ھا باشد. در اين تحقيق مدل سازي آلودگي ھوا در 
ي سه دسته داده مورد نياز بود. داده ھاي منبع انجام گرفته است. براي مدل ساز AERMODمحوطه بارگيري با استفاده از نرم افزار 

انتشار (ضريب انتشار آالينده ھا) از مقاالت و سايت سازمان محيط زيست آمريکا بدست آمد. داده ھاي ھواشناسي نيز از اداره 
رت يک سرزمين ھواشناسي شھرستان مياندوآب اخذ گرديد. ھمچنين بر اساس ارتفاع نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه، منطقه بصو

شد. بر اساس اين داده ھا مدلسازي انجام گرفت. نتايج مدل سازي نشان مي دھد که حداکثر غلظت آالينده ھا -) در نظر گرفتهFlatپھن (
متري از منبع انتشار اتفاق مي افتد. ھمچنين با توجه به نتايج مدل سازي پخش آلودگي ھوا، غلظت بنزن در  ١٠٠ عموما در فاصله 

ساعته و ساليانه بيشتر از مقدار استاندارد بدست آمد. غلظت تولوئن و زايلن  ٨ ساعته، کمتر از مقدار استاندارد ودر ميانگين  ١ ين ميانگ
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در نقاط مختلف  TVOCھاي اندازه گيري شده براي غلظت  نيز در ھمه موارد کمتر از مقدار استاندارد بدست آمد. ھمچنين داده
  ب موارد بيشتر از داده ھاي بدست آمده از مدلسازي بود.محوطه بارگيري، در اغل

 
 

/ حميدرضا پورعباسي؛ استاد راھنما مھرداد منطقيان؛ مطالعه پايداري، خاص رئولوژي و فيلتراسيون سيال ھاي پايه افزوني  ١٠۵
دانشکده مھندسي شيمي، (دانشگاه تربيت مدرس،  کارشاسي ارشد -استاد مشاور ھرمز قالوند؛ مشاور صنعتي ارسالن چوپاني.

  .١٣٩۴ رشته مھندسي شيمي) ، 
    

  حفاري/ گل حفاري/ سياالت/ ماده فعال سطحي/ ھرزروي
    
 ٩۴٠٠٨٠  

  چکيده 
ھاي حفاري است. اغلب اين مشکالت، مربوط  حفاري مخازن تخليه شده، ھمواره ھمراه با مشکالت عملياتي و مباحث مربوط به ھزينه

ھا و يا مباحث مرتبط با توليد است؛ که حتي ممکن است ھمين موارد، عامل  ل گل حفاري يا احتمال گير لولهبه ھرزروي غير قابل کنتر
جلوگيري از گسترش بيشتر اين نوع مخازن شوند. عالوه بر آن، استفاده از سياالت ارزان قيمت سنتي، موجب آسيب جدي به اين 

رسد.  در اين مطالعه، در  ھاي مناسب حفاري ضروري به نظر مي گيري روششود. با توجه به شرايط حال حاضر، به کار مخازن مي
گردد که طي آن  حل مؤثر به منظور غلبه بر مشکالت ياد شده بحث مي مورد به کارگيري فناوري سيال حفاري "افرون" به عنوان راه

جرياني، ميزان ھرزروي و پايداري مورد مطالعات آزمايشگاھي، بر روي خواص متعددي از سياالت حفاري افروني از جمله خواص 
در   SDSو   CTABنمونه سيال پايه افروني با استفاده از مواد فعال سطحي  ١۶ ي  گيرد.  در اين رساله پس از تھيه بررسي قرارمي

ميزان ھرزروي ھاي مختلف، تأثير حضور اين مواد بر خو اص جرياني، پايداري و  گام و گوارگام، در غلظت حضور پليمرھاي زانتان
ي  ي فعال سطحي بر اندازه برداري از چند نمونه، تأثير حضور پليمر و ماده چنين با عکس اين نوع سيال مورد مطالعه قرارگرفت. ھم

ھاي  ي معکوس باتعداد حباب شد غلظت باالي ھر دونوع پليمر، رابطه گرديد که در نھايت مشخص ھاي ايجادشده در افرون مطالعه حباب
ھا نشان داد پليمر  چنين آزمايش دارد. ھم ھا را به دنبال ي فعال سطحي، افزايش تعداد حباب داشته، لکن افزايش غلظت ماده شدهايجاد 
ھاي ھرزروي مشخص گرديد با  باشد. در نھايت با انجام آزمايش گام در پايداري سيال افروني مؤثرتر از پليمر گوارگام مي زانتان

  ھا، ھرزوي سيال کاھش به سزايي خواھد داشت. سطحي و به تبع آن تعداد ميکروحبابافزايش غلظت مواد فعال 
 
  

/ نگارش محمد اميراحمدي؛ استاد اي نقش تعديل کنندگي دلبستگي شغلي در رابطه بين تعارض و ابھام نقش با عملکرد وظيفه  ١٠۶
(دانشگاه آزاداسالمي واحد  کارشناسي ارشد -وز.راھنما شھرام حافظي؛ استاد مشاور سعيدرضا معين؛ مشاور صنعتي شيوا نور

  .١٣٩٧ کازرون، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت دولتي، گرايش بودجه و ماليه عمومي) ، 
    

  تعارض سازماني/ عملکرد سازماني/ کارکنان/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
    
 ٩٧٠٠٢٠  

  چکيده 
، نقش تعديل کنندگي دلبستگي شغلي در رابطه بين تعارض و ابھام نقش با عملکرد وظيفه اي کارکنان ھدف از انجام پژوھش حاضر

باشد. روش تحقيق توصيفي و از نوع ھمبستگي است. جامعه آماري کليه  سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يک عسلويه مي
باشد و با استفاده از فرمول کوکران  نفر مي ۴٢٠ باشد که تعداد آنھا  مي کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يک عسلويه

گيري نيز به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است. دراين  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه ٢٠١ تعداد 
)، دلبستگي شغلي از ١٩٧٠ و ھمکاران، پژوھش براي سنجش متغيرھاي ابھام نقش و تعارض از پرسشنامه استاندارد (ريزو  

)، عملکرد وظيفه اي از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلي ١٩٨۴ پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي ادوارد زوکيل (پاتريک ، 
ترجمه شده است مورد سنجش قرار گرفته است که از روايي و  ١٣٨٠ ) که توسط شکرکن و ھمکارانش درسال١٩٩٢ (پاترسون ،

باشد براي آزمون فرضيه ھاي تحقيق از ضريب ھمبستگي، و مدل معادالت ساختاري استفاده شده است که  ايي بااليي برخوردار ميپاي
تجزيه و تحليل شدند. به منظور نرمال بودن متغيرھا از آزمون  Smartplsو  SPSS18 ،Amos18با استفاده از نرم افزار 

نتايج تحقيق حاکي از آن است که بين تعارض و ابھام نقش  با عملکرد وظيفه اي رابطه  اسميرنوف بھره گرفته شده است-کلموگروف
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منفي و معنادار وجود دارد. بين تعارض و ابھام نقش با دلبستگي شغلي در کارکنان رابطه منفي و معناداري وجود دارد. بين دلبستگي 
وجود دارد و ھمچنين نشان داد که دلبستگي شغلي مي تواند نقش تعديل شغلي با عملکرد وظيفه اي در کارکنان رابطه مثبت و معناداري 
  کنندگي در رابطه بين ابھام نقش با عملکرد وظيفه اي ايفا مي کند.

 
  

نگارش  /ھا در جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه پارس جنوبي (مطالعه موردي دولت روحاني) نقش رويکرد جھاني دولت  ١٠٧
(دانشگاه  کارشناسي ارشد - آسيفي؛ استاد راھنما امين روانبد؛ استاد مشاور غفار زارعي؛ مشاور صنعتي ماھان منصوري.هللا  روح

اي، گرايش مطالعات ايران) ،  آزاد اسالمي واحد المرد، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات منطقه
 ١٣٩٧.  

    
  قه ويژه اقتصادي انرژي پارس/ ريسک/ دولتگذاري خارجي/ منط سرمايه

    
 ٩٧٠٠٢١  

  چکيده 
سرمايه گذاري به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، الزمه نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعي است. افزايش سرمايه گذاري منجر به 

رخ بيکاري و کاھش فقر مي شود. مقوله افزايش توليد، افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد، افزايش رفاه، افزايش اشتغال، کاھش ن
سرمايه و سرمايه گذاري در فرايند توسعه اقتصادي از اھميت ويژه و بنيادي برخوردار بوده، بر اين اساس دولت ھا براي دستيابي به 

ترھا و بھبود ن و مقررات خاص، ايجاد بسـوانيـع و اعمال قـريق، وضـه الزم را به آن از طـا توجـرفته و پويـيک اقتصاد پيش
دي ھا و به کارگيري مديريت اصولي و علمي و منطقي ـت ھا، توانمنـابع، امکانات، ظرفيـه از منـزيرساخت ھاي الزم، استفاده بھين

وف مي دارند تا بدين وسيله موجبات تحول و پيشرفت کشور و جوامع را فراھم آورند. تحقيق حاضر به بررسي مولفه ھاي تاثير ـمعط
ب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي پرداخته است. در راستاي نيل به اين ھدف، بررسي گذار برجذ

در خصوص سه مولفه ي سياست ھاي دولت، شرايط اقتصادي کشور و استراتژيھاي سرمايه گذاري شرکت ھاي سرمايه گذار انجام 
تحليلي است تحليل اطالعات  نشان داد  -نظر نحوه گردآوري داده ھا از نوع توصيفي  شده است. اين تحقيق از نظر ھدف کاربردي و از

که درحال حاضرمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي ازلحاظ ھيچ يک ازابعاد فوق جذاب نيست. نتايج تحقيق حاکي از آن است جذب 
ميليارد دالر بود که نسبت به سال پاياني  ۶ /٢اليانه گذاري خارجي مستقيم در چھار سال دولت حسن روحاني به طور متوسط س سرمايه

اميد است نتايج حاصل مورد استفاده سياست گذاران، مديران و تصمصيم گيران  درصد کاھش داشته است. ۴۵ نژاد حدود  دولت احمدي
با توجه به مولفه ھاي تاثيرگذار سطح ملي و منطقه اي درجھت بھبود زيرساخت ھا و الزامات  مورد نيازسرمايه گذاران قرار گيرد تا 

  به تدوين استراتژي و سياستھاي مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه بپردازند.
 
  

/ نگارش مجيد نقش سرمايه گذاري داخلي در توسعه صنعتي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي  ١٠٨
(دانشگاه آزاد  کارشناسي ارشد -ي؛ استاد مشاور امين روانبد؛ مشاور صنعتي محمود خسرواني.مسرور؛ استاد راھنما غفار زارع

اي، گرايش مطالعات ايران) ،  اسالمي واحد المرد، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات منطقه
 ١٣٩٧.  

  
  ويژه اقتصادي انرژي پارس/ صنايع باالدستي/ گاز/ مناطق آزاد/ فاز گازيگذاري/ توسعه اقتصادي/ اقتصاد مقاومتي/ منطقه  سرمايه  
    
 ٩٧٠٠٢٢  

  چکيده 
سرمايه گذاري به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، الزمه نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعي است. افزايش سرمايه گذاري منجر به 

شود. مقوله  رفاه، افزايش اشتغال، کاھش نرخ بيکاري و کاھش فقر مي افزايش توليد، افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد، افزايش
ھا براي دستيابي به يک  گذاري در فرايند توسعه اقتصادي از اھميت ويژه و بنيادي برخوردار بوده، براين اساس دولت سرمايه و سرمايه

مقررات خاص، ايجاد بسترھا و بھبود زيرساختھاي الزم، اقتصاد پيشرفته و پويا توجه الزم را به آن از طريق، وضع و اعمال قوانين و 
دارند تا بدين  کارگيري مديريت اصولي و علمي و منطقي معطوف مي ھا و به ھا، توانمندي استفاده بھينه از منابع، امکانات، ظرفيت

ش چارچوب اقتصاد ايران را دارد. ھاي کلي اقتصاد مقاومتي نق وسيله موجبات تحول و پيشرفت کشور و جوامع را فراھم آورند. سياست
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ساله ابالغ شده  ٢٠ ھاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اھداف سند چشم انداز  اين سياست ھا با ھدف تامين رشد پويا و بھبود شاخص
سبي براي گرايي آن است با توجه به اينکه مناطق آزاد شرايط منا زايي و برون است يکي از محورھاي اصلي اقتصاد مقاومتي درون

توان از آنھا به منظور تحقق دو ھدف برون گرايي و درون زايي بھره برد ھدف از اين تحقيق  ارتباط با مناطق برون مرزي دارد مي
بررسي عوامل جذب سرمايه گذاران داخلي در مناطق ويژه اقتصادي و سپس بررسي نقش مناطق آزاد در ايجاد بسترھاي مناسب براي 

  ر اصلي و برخورداري از مزاياي دو محور تحقق اقتصاد مقاومتي مي باشد.اجرايي کردن دومحو
  
  

وري اطالعات و بھبود رقابت پذيري (مورد مطالعه: شرکت ملي نفت آ اي مديريت دانش بر رابطه بين منابع فن نقش واسطه  ١٠٩
(دانشگاه پيام نور،  کارشناسي ارشد - شايان.نگارنده بابک حميدنژاد؛ استاد راھنما اميرھوشنگ تاجفر؛ استاد مشاور علي  /ايران)

  .١٣٩۶ واحد تھران غرب، رشته مديريت فناوري اطالعات، گرايش مديريت منابع اطالعاتي) ، 
    

  فناوري اطالعات/ مديريت دانش/ رقابت/ شرکت ملي نفت ايران
    
 ٩۶٠٠١٩  

  چکيده 
ھا با کمک مديريت  ي دانش ميباشد، سازمان ک گذاري و ذخيرهوري اطالعات روشي سريع، امن و مناسب براي کسب، به اشتراآ فن

جامع و نظام مند ميتوانند دانش را کسب و آنرا جھت عرضه محصوالت و خدمات به مشتريان به کار گيرند که اين امر موجب افزايش 
بررسي نقش واسطه اي مديريت سود، کاھش ھزينه ھا و بھبود رقابت پذيري در بلندمدت ميشود. به واسطه اھميت اين موضوع، به 

دانش بر رابطه بين منابع فناوري اطالعات و بھبود رقابت پذيري ميپردازيم. ھدف از اين پژوھش بررسي نقش واسطه اي مديريت 
دانش بر رابطه بين منابع فناوري اطالعات و بھبود رقابت پذيري (مورد مطالعه: شرکت ملي نفت ايران) است. جامعه آماري مورد 

نفر مي باشند که با روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي  ٣٠٠ العه شامل کليه کارشناسان و مديران شرکت ملي نفت ايران مي باشد که مط
 -نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوھش حاضر از نظر ھدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي ١۶٩ تعداد 

قيق و نوع داده ھاي مورد نياز در اين پژوھش ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد مي باشد. ھمبستگي است. بر حسب روش تح
يافته ھاي پژوھش بيانگر آن است که نقش واسطه اي مديريت دانش تاثير مثبتي بر رابطه بين منابع فناوري اطالعات و بھبود رقابت 

ي باعث رشد دانش مي شوند و بر آن تأثير مستقيم دارند. به ھمين دليل نقش وري ھاي اطالعاتي و ارتباطآ پذيري دارد. در نتيجه فن
تھا حياتي در مديريت دانش ايفا مي کنند، اما نمي توانند به عنوان حالل مشکالت يا عالج قطعي باشند و استقرار آنھا بايد با برآيند فعالي

رابطه ھمزيستي قوي وجود دارد که اين رابطه باعث افزايش در بخش مديريت توأم شود. بين مديريت دانش و فناوري اطالعاتي 
  منجر به بھبود رقابت پذيری سازمان می شود. کارآمدي در ھر دو حوزه و در نھايت

 
  

/ سياوش آيين جمشيد؛ عباد بانشي؛ وحيد ھاي نھادي ناشي از تحريم ھاي بين المللي ھاي ايراني در محدوديت نوآوري بنگاه  ١١٠
  .١٣٩٧ زگان، دانشکده مديريت، رشته مديريت اجرايي) ، (دانشگاه ھرم کارشناسي ارشد -مکي زاده، مجيد بحراني.

    
  Innovations/ نوآوري Limitations/ محدوديت Embargosھا  / تحريمEnterprisesھاي اقتصادي  بنگاه

    
 ٩٧٠٠٢۵  

  چکيده 
ت. از طرفي، نوآوري در محيط پويايي که شرکت ھا امروزه با آن مواجه ھستند، نوآوري براي بقا و حفظ رقابت شرکت ضروري اس

عنوان پيگيري يک ايده يا فرصت، باوجود محدوديت ھاي موجود، تفسير مي شود. يکي از مھم ترين اين محدوديت ھا،  اغلب به
فرد و با عدم  محدوديت نھادي مي باشد. محيط نھادي ايران به دليل وجود عوامل زمينه اي متعدد داراي يک محيط نھادي منحصربه

ي باالست که يکي از محدوديت ھاي نھادي، فشار تحريم ھاي اقتصادي است. از اين رو ھدف اين پژوھش شناسايي اطمينان نھاد
محدوديت ھاي نھادي ناشي از تحريم ھاي اقتصادي و رويکردھاي نوآوري در محدوديت بنگاه ھاي ايراني است. اين پژوھش ازنظر 

ھايي در صنعت -مورد پژوھش را ھشت نفر از مديران و کارشناسان ارشد بنگاهنتيجه، بنيادين و ازنظر ھدف اکتشافي است. جامعه 
ھاي  ھا از طريق مصاحبه آوري داده اند. پس از جمع شده برفي انتخاب پژوھش به روش گلوله در کنندگان شرکت و دھند مي گاز تشکيل و نفت

وتحليل کيفي نتايج  تجزيهاي انجام شد.  به روش کدگذاري سه مرحلهھا با رويکرد جھت دار و  وتحليل داده عميق نيمه ساختاريافته، تجزيه
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ھا شامل مسئله ي مالي (مباحث  ترين آن پژوھش حاضر نشان مي دھد که غالب محدوديت ھاي واردشده از رکن تنظيمي ھستند که مھم
ه و تقاضا و فرآيندھاي تحويل محصوالت و تأمين مالي معامالت خارجي، انتقال سرمايه و افزايش ھزينه معامله) و دوم مشکالت عرض

سوم عدم اطمينان بسيار باالي فضاي کسب و کار ناشي از فشار تحريم از ھر دو بعد تنظيمي و ھنجاري مي باشد. البته اين نکته 
محدوديت ھاي توجه است که در غالب محدوديت ھا عنصر افزايش ھزينه ھاي آشکار و پنھان ھمواره وجود دارد. عالوه بر اين  قابل

نھادي ناشي از رکن ھنجاري که منجر به عدم اعتماد به شرکت ھاي ايراني و پويايي بازار نامطلوب شده است. در اين پژوھش 
طور  محدوديت ھاي شناختي فرھنگي از سوي مديران بنگاه ھاي داخلي عنوان نشده است. بر اساس نتايج پژوھش رويکرد  بريکوالژ به

ان يک روش  مھم براي نوآوري تحت محدوديت ھاي نھادي، در بنگاه ھاي مورد مطالعه در چھار نوع نوآوري عنو توجھي به قابل
ھا  صورت غالب، به اين بنگاه محصول خدمات، فرآيند، بازار و سازماني در دو نوع خاص و عام انجام شده است. رويکرد بريکوالژ به

شرکت ھا با بسيج منابع و استفاده از منابع در دسترس دست به نوآوري مي زنند. کمک مي کند تا بر اين محدوديت ھا چيره شوند و 
دھد  ھا نشان مي نوآوري بومي استفاده شده است. يافته و ھمچنين براي توسعه فناوري از خارج به داخل از دو رويکرد نوآوري معکوس

ھا به شکل  صوالت و خدمات شرکت در جھت نوآوريھاي شرکت و تنوع در سبد مح ي ھمکاري در دوره تحريم ھا توجه به شبکه
  .توجھي افزايش يافته است قابل

  
 
 
 




