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 مرآز اطالع رساني شرآت ملي نفت ايران
 عالوه بر امكان استفاده از مراجع، آتب و نشريات، تسهيالت زير را در اختيار محققين،

:قرار مي دهد يپژوهشگران و آليه آارآنان صنايع نفت، گاز و پتروشيم  

  تخصصي /آرشيو ميكروفيلم نشريات فني  

 جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي مرآز اطالع رساني در سايت نفت  

  اينترنت(جستجو در شبكه هاي اطالعاتي جهاني(  

 مجموع قوانين و مقررات آشور  

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

 سترسي به بانك اطالعات استانداردهاي صنعت نفت ايران د(IPS)  

  فيلم هاي متنوع آموزشي(VCD) 

  نمايه(پايگاه اطالعاتي تمام متن مقاالت فارسي بر روي شبكه(  

 دسترسي به بانك مقاالت آتابخانه ملي بريتانيا  

 دسترسي به بانك اطالعاتي آتابخانه شرآت نفت خزر  

 طالع رساني به شبكه علمي آشور اتصال مرآز ا(http://portal.iranscience.net)  

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

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

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

  تخصصي در پايگاه گزارشات فارسي و التين/ لمي عدسترسي به متن آامل گزارشات 



  :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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  پايان نامه                                                                                    لی نفت ايران       تازه ھای مرکز اطالع رسانی شرکت م    
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يب شناسي استانداردھاي مديريتي استقرار يافته در سطح ستاد و مناطق شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران، با سآ  ١

؛ حبيب زارع احمدآبادي؛ )FCM) و نقشه شناختي فازي(ISMاستفاده از تکنيک ھاي مدلسازي ساختاري تفسيري (

نشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري، رشته مديريت صنعتي) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه يزد، دا -محمدکاظم سلطاني زاده.

 ١٣٩۴.  

  

   

 Quality/ مديريت کيفيت Delphi methodشناسي/ روش دلفي  / آسيبStandards/ استاندارد Managementمديريت 

management مديريت ايمني /Safety management مدل سازي /Modelingيران ھاي نفتي ا / شرکت ملي پخش فرآورده

)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC 

   

 ٩۴٠٠٠٨  

  چکيده 

امروزه اغلب سازمانھا پي برده اندکه ارتقاءکيفيت کاالوخدمات، توجه به ايمني و بھداشت کارکنان و رعايت مسائل زيست 

. اما مطالعات اوليه درخصوص اثربخشي محيطي شرط الزم وضروري براي بقا و حضور در بازار و رقابت جھاني است

استقرار سيستم مديريت دارد .اين موضوع باتوجه به ھزينه  يا موفقيت پروژه ھا يت سيستم ھانشان ازشواھدمتناقضي ازشکس

ھاي مادي وغيرمادي آن حايز اھميت بااليي است. شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران نيز به منظور افزايش بھره وري 

يمني کارکنان و محيط زيست استانداردھاي مديريتي را پياده سازي نموده است ولي بعد از گذشت چند سال از پياده سازي، و ا

اجراي سيستمھا تقريبا متوقف شده و سازمان به اھداف مورد انتظار از پياده سازي سيستمھا نرسيده است. لذا در اين پژوھش 

در اين راستا يران مورد بررسي قرار مي گيرد.رکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي اعلل ناکامي استانداردھاي مديريت در ش

عوامل بازدارنده از ادبيات پژوھش و مصاحبه شناسايي شده و جھت بررسي تاثير آن در سازمان پرسشنامه اي طراحي و در 

نتخاب شدند. عوامل مطابق مدل دفت و نفر از خبرگان قرار گرفت و با استفاده از روش دلفي فازي عوامل مؤثر ا ٤٠ اختيار 

بعد دسته بندي شدند و سپس ارتباط بين عوامل به وسيله پرسشنامه اي ديگر توسط خبرگان سيستمھا در  ١١ در دو دسته کلي و 

سطح بندي شده و  ISMکل ستاد و مناطق سازمان در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفت و داده ھاي حاصل توسط تکنيک 

شبکه روابط متغيرھا استخراج شده  و سناريو نويسي صورت گرفته است .    FCMapperو نرم افزار  FCMتوسط روش 

در نھايت با مقايسه نتايج تکنيکھاي مذکور عوامل اولويت بندي شدند و ابعاد دانش تخصصي، توان رھبري سازمان و توان 

اري سازمان و ويژگيھاي محيطي و برنامه ريزي استراتژيک  حرفه اي پرسنل در زمينه استانداردھاي مديريتي از ابعاد ساخت

  از ابعاد محتوايي به عنوان نمونه ھايي از مھمترين ابعاد بازدارنده شناسايي شدند.
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ھاي نفتي  سازي مديريت دانش با رويکرد زمينه اي، ساختاري و رفتاري در شرکت ملي پخش فرآورده شناسي پياده آسيب  ٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند، دانشکده  -پناه؛ سيامک برادران، محمدمھدي رشيدي. ي/ علي عالايران

  .١٣٩۴ علوم انساني، رشته مديريت اجرايي) ، 

  

   

 National Iranianھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهKnowledge Managementشناسي/ مديريت دانش  آسيب

Oil Products Distribution Company (NIOPDC دانش /Knowledge مدل ھا /Models آزمون ھا /Tests 

   

 ٩۴٠٠١٩  

  چکيده 

تاکنون روش ھا و مدل ھاي مختلفي در زمينه آسيب شناسي سازماني ارائه شده است. به دليل آنکه ھر کدام از اين مدل ھا بر 

معايبي دارد.  عنوان تحقيق حاضر "آسيب شناسي پياده سازي  روي محور خاصي متمرکز است، استفاده از ھر کدام مزايا و

مديريت دانش با رويکرد زمينه اي، ساختاري و رفتاري در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران" مي باشد. در اين 

به نظرات  تحقيق ابتدا مھم ترين مدل ھاي موجود در زمينه آسيب شناسي مورد بررسي و کنکاش قرار گرفت، سپس با توجه

خبرگان و کارشناسان، از بين مدل ھاي ارائه شده "مدل تحليلي سه شاخگي"جھت آسيب شناسي پياده سازي مديريت دانش در 

شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران انتخاب گرديد. مدل سه شاخگي، دربرگيرنده کليه اجزاي سازمان بوده و ھيچ 

شاخه اين مدل (عوامل زمينه اي، عوامل ساختاري و عوامل رفتاري) صورت  امل سهتواند خارج از تع رويداد سازماني نمي

گيرد. بر اساس نظرات خبرگان، شاخص ھايي جھت اندازه گيري ميزان آسيب متغيرھا و عوامل تحقيق، تدوين شد و آسيب 

ج تحقيقات نشان داد که عوامل شناسي در سه حوزه عوامل زمينه اي، عوامل ساختاري و عوامل رفتاري انجام گرديد.  نتاي

زمينه اي، بيشترين آسيب و عوامل رفتاري کمترين آسيب را داشتند. ھمچنين نتايج نشان داد که کليه متغيرھاي تحقيق به جز 

متغير انگيزش و روحيه کار، از عوامل آسيب زا محسوب مي شوند ولي درجه اھميت اين متغيرھا با ھم تفاوت دارند.  در 

  برطرف کردن آسيب ھا وپياده سازي بھتر مديريت دانش در شرکت مورد مطالعه راھکارھايي ارائه شد نھايت جھت
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/ الھام قاسم زاده؛ علي غفاري نژاد؛ امير سيم ھاي حسگر بي ارائه يک مدل اعتماد چندسطحي و مبتني بر وظيفه در شبکه  ٣

مي، دانشکده علوم پايه گروه فناوري اطالعات، گروه فناوري اطالعات، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسال - صباغ مالحسيني.

  .١٣٩٣ رشته مھندسي فناوري اطالعات، گرايش طراحي و توليد نرم افزار) ، 

  

   

 Information and/ فناوري اطالعات و ارتباطات Wireless networkسيم  / شبکه بيSensorsحسگرھا 

communication technologyد / اعتماTrust مدل سازي /Modeling امنيت /Securityاي  سازي رايانه / شبيه

Computer simulation آزمون ھا /Tests 

   

 ٩٣٠٠٣٢  

  چکيده 

سيستم ھاي کامپيوتري قابليت درک  محيط فيزيکي اطراف خود را ندارند و براي اين کار از حسگرھايي استفاده ميکنند که 

ي ديجيتال براي سيستم ھاي کامپيوتري ميفرستند .اجزاي اصلي شبکه ھاي حسگر بي سيم اطالعات را به  صورت سيگنال ھا

ھاي حسگري ھستند که ھر يک از اين  گره ھا قابليت نظارت و پردازش محدودي بر روي اطالعات محيط را دارند.آن  گره

عات گره ھا براي يک ايستگاه مرکزي ھا براي برقراري  ارتباط بين  خود از کانال ھاي بي سيم استفاده  ميکنند.  اطال

فرستاده مي شود و اين ايستگاه، نقش بخش جلويي شبکه حسگر بي سيم را دارد که کاربران از طريق آن  به اطالعات دست 

پيدا ميکنند.  در شبکه ھاي حسگر،روند به سوي استفاده از تعدادي گره با قيمت وکارايي  پايين است  و ھر کدام از اين 

ا براي  حس کردن محيط بايد با ساير گره ھا ارتباط برقرار کنند؛ بنابراين تصميم گيري براي انتخاب گره ھا امري حسگرھ

نظر مي رسد.  مکانيزم ھاي قديمي امنيت بوسيله محدود کردن دسترسي  براي  تعدادي  ازکاربران ، ازمنابع در  ضروري به

در بسياري از موقعيت ھا مجبور ھستيم از خودمان در برابر کساني که منابعي برابر کاربران خرابکار محافظت  ميکردند اما 

را پيشنھاد مي دھند محافظت کنيم، راه حلي که براي اين مشکل مورد استفاده قرار ميگيرد استفاده از مکانيزم ھاي اعتماد و 

عات شھرت گره ھاي ديگر محافظت نمايد.  شھرت ميباشد.  مکانيزم اعتماد و شھرت ميتواند از يک گره حسگر بر مبناي اطال

در مدل ھاي مبتني بر وظيفه مديريت شھرت ھر گره با توجه به تعداد وظيفه  ھايي که انجام ميدھد داراي چندين نرخ اعتماد 

دلي که ميباشد و گره ھاي ديگر با توجه به  نوع ھمکاري  خود با گره ي مورد نظر تصميم به اعتماد يا عدم اعتماد ميگيرند.م

در گذشته براي اين روش پيشنھاد شده سطح اعتماد را دودويي در نظر گرفته که با شرايط واقعي تطابق ندارد.در اين پايان 

نامه مدل اعتمادي ارائه گرديده  که اعتماد را چند سطحي  در نظر گرفته تا بتواند با دقت و صحت بيشتري  اين مساله را مدل 

گرفته نشان گر بھبود مدل ھاي دو سطحي اعتماد  مبتني بر وظيفه با استفاده از مدل ارائه شده در نمايد.ارزيابي ھاي صورت 

  اين پايان نامه مي باشد.
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ارتقا امنيت سايبري سيستم ھاي کنترل صنعتي مبتني بر تحليل آسيب پذيري ھا و تھديدات با کاربرد در حوزه شرکت ملي   ۴

کارشناسي ارشد(دانشگاه ازاداسالمي،  - ؛حيدرعلي شايانفر. رزھرا زارع زاده؛ کريم سلحشو/ پخش فراورده ھاي نفتي ايران

  .١٣٩٣ کنترل) ، -دانشکده فني ومھندسي، رشته برق

  

   

 National Iranianھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهSecurity/ امنيت Control systemsسيستم ھاي کنترل 

Oil Products Distribution Company (NIOPDC آسيب پذيري /Vunerability کنترل /Control شبيه سازي /

Simulation مدل سازي /Modeling 

   

 ٩٣٠٠٢٩  

  چکيده 

آسيب پذيري ھاي موجود درسيستمھاي صنعتي اين امکان رابراي مھاجمين سايبري فراھم ساخته تابه فکرحمله به 

ھا ويا ايجاد اختالل درفرآيند کاري آنھا برآيند. ازآنجا که بروزھرگونه نارسايي زيرساختھاي حياتي کشور،آسيب رساندن به آن

 گذارد،از ھاي دفاعي کشوربرجاي دربخشھاي مذکورممکن است اثرات مخرب وجبران ناپذيري برامنيت اقتصادي وتوانمندي

 اين سيستمھا بيش ازپيش احساس مي ويافتن راھکارھاي تدافعي وبھبود امنيت ھا رواھميت شناخت تھديدات،آسيب پذيري اين

سازي شده  شبيه matlabشود. در اين پژوھش، رفتارسيستم چھارمخزن تحت حمله انکار سرويس با استفاده از نرم افزار

است. اساس کار، نگاشت حمالت سايبري به فضاي سايبري و مدلسازي آنھا در قالب روابط رياضي و اعمال آنھا به فرآيند 

ترين تھديدات سايبري و سيستم دديجسازي، حمله انکار سرويس به عنوان يکي از  باشد.در اين شبيه تحت کنترل مي

شود داده سنسورھا و عملگرھا با احتمال  خاب شده است. در طول حمله فرض ميچھارمخزن به عنوان فرآيند تحت کنترل، انت

بک کنترلي انتگرالي مربعي خطي براي رديابي شود. از فيد کننده مسدود مي ادفي بين صفر و يک توسط شخص حملهتص

مقدار تنظيمي قبل از حمله و از فيلتر کالمن و روش ارزيابي مانده جھت آشکارسازي خطا پس از حمله استفاده شده است. 

يدار شود تا رفتار سيستم را حتي االمکان به حالت پا درانتھا، با استفاده از مشخصات سيستم تحت حمله، کنترلري طراحي مي

گردد که به محض وقوع حمله، سيستم ديگر تحت کنترل  سازي، مشاھده مي قبل از حمله بازگرداند. با استناد به نتايج شبيه

دھد که وجود سيگنال مخالف صفر در خروجي آشکارساز صحت وجود خطا در  رفتاري نامتعارف از خود نشان مي نبوده و

که  اي نمايد، به گونه رلر جديدي به مجموعه اضافه شده و شروع به کنترل سيستم ميسيستم را تاييد مي نمايد در اين لحظه کنت

  شود. رفتار خروجي سيستم تا مقدار زيادي تصحيح و به رفتار سيستم قبل از حمله نزديک مي
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، مطالعه RIAMع ارزيابي اثرات زيست محيطي روشھاي مديريت پسماند با استفاده از روش ماتريس ارزيابي اثرات سري  ۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  - / شاليز طاھرپور؛ مھناز نصرآبادي؛ ضيا الدين الماسي، احمد ترسلي.موردي پارس جنوبي

  .١٣٩۴ ،يستزاسالمي، دانشکده فني مھندسي، گروه مديريت محيط زيست، رشته مديريت محيط 

  

   

/ Hysteresis/ پسماند Management/ مديريت Matrices/ ماتريس Environmental effectsمحيطي  اثرات زيست

 Modeling/ مدل سازي South Pars Fieldمنطقه پارس جنوبي 

   

 ٩۴٠٠٣۴  

  چکيده 

با روند  رو به افزايش فعاليت ھاي صنعتي در جوامع امروزي توليد پسماند ھاي صنعتي رشد چشم گيري داشته اند مديريت 

بودن خطرات بالقوه زيست محيطي در صورت دفع نادرست از اھميت ويژه اي برخوردار  اصولي اين قبيل زايدات بدليل باال

بوده و ميتوان آنرا بعنوان يکي از چالش ھاي قابل توجه در امر مديريت پسماند قلمداد نمود ھدف از اين پژوھش حاضر 

يين روش مناسب براي دفع و مديريت بررسي و ارزيابي روش ھاي دفع  و مديريت مواد زائد و بويژه صنعتي در راستاي تع

رو بمنظور ارزيابي اثرات زيست محيطي روش ھاي دفع و مديريت پسماند  پسماند ھاي منطقه پارس جنوبي ميباشد از اين

دفع روباز، سناريوي دوم: لندفيل بھداشتي، سناريوي سوم:  منطقه پارس جنوبي، چھار سناريو تعيين گرديد سناريوي اول :

از کردن، سناريوي چھارم: زباله سوز. سپس بمنظور ارزيابي اثرات زيست محيطي سناريو ھا در راستاي تعيين تبديل به گ

استفاده شد با کمک اين دو روش سناريو ھا از  Fuzzy RIAMروش بھينه دفع و مديريت پسماند منطقه پارس جنوبي از روش

گي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي براي مديريت پسماند ھا نقطه نظر فيزيکي ، شيميايي، بيولوژيکي، اکولوژيکي، فرھن

در منطقه پارس جنوبي ارزيابي شدند نتايج حاصل از ارزيابي و مقايسه اين چھار سناريو نشان ميدھد که، سناريوي دوم 

سماند ھاي منطقه (لندفيل)داراي حداقل تاثير منفي بر محيط زيست است و بعنوان مناسب ترين سناريو براي دفع و مديريت پ

  پارس جنوبي پيشنھاد ميشود

  

/ خالد انصاري؛ ناصر حافظي ارزيابي اثرات ساختگاھي منطقه ويژه ي اقتصادي انرژي پارس با استفاده از ميکروترمور  ۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم پايه، گروه زمين شناسي، رشته مھندسي زمين  - مقدس؛ محمد غفوري.

  .١٣٩٣ ) ، شناسي

  

   

خيزي  / لرزهAssaluye/ عسلويه Pars Especial Economic Energy Zoneمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

Seismicityشناسي  / چينهStratigraphyشناسي  / رسوبSedimentology نھشته /Deposit 

   ٩٣٠٠٢٣  

  چکيده 

ھاي بسيار بزرگ و مخربي بوده ايم که ھر چند  زمين لرزهايران يکي از کشورھاي لرزه خيز جھان است، و تاکنون شاھد 

سال يکبار روي ميدھد. از سوي ديگر، جمعيت رو به رشد و احداث ساختمانھاي مرتفع، ھمچنين پيشرفت صنعت و نياز به 
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ھا،  ازهھاي فني بيش از پيش نيازمند مطالعات لرزه خيزي است. يکي از مسائل مھم در ارتباط با تخريب س گسترش ابنيه

رفتار قشر خاک روي سنگ بستر به ھنگام وقوع زمين لرزه است، که به عنوان اثر ساختگاه شناخته ميشود. عموما خسارات 

اي بر روي رسوبات آبرفتي نرم بيشتر از رخنمونھاي سنگي سخت ميباشد. از مطالعات نظري و عملي ثابت شده، که ھر  لرزه

اي نيز فرکانس طبيعي مخصوص  در آن حرکات زمين تشديد ميشود. ھمچنين ھر سازهساختگاه يک فرکانس طبيعي دارد، که 

ي تشديد اتفاق افتاده و سازه بيشترين خسارت را متحمل  به خود را دارد. اگر فرکانس سازه با فرکانس زمين يکي شود، پديده

بسيار ضروري ميباشد. روشھاي  ميشود. تعيين ميزان تشديد و فرکانس تشديد جھت طراحي ساخت و سازھاي يک منطقه

) يا روش ناکامورا H/Vزيادي براي انجام اين مطالعات وجود دارد، از ميان چندين روش پيشنھاد شده، روش نسبت طيفي (

يکي از ساده ترين و متداولترين روشھا براي تخمين فرکانس غالب نھشته ھاي رسوبي ميباشد، به ويژه براي مناطق شھري و 

ان استفاده از روشھاي ژئوفيزيکي وجود ندارد. نتايج حاصل از اين روش بارھا با روشھاي استاندارد مقايسه صنعتي که امک

ي ويژه اقتصادي انرژي پارس  شده و مورد تائيد قرار گرفته است. در اين مطالعه فرکانس غالب و فاکتور تقويت منطقه

ي لرزه اي تعيين شده و از آن به عنوان شاخصي براي (عسلويه) مورد بررسي قرار گرفت. ھمچنين شاخص آسيب پذير

ارزيابي پتانسيل روانگرايي در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. در نتيجه در مناطقي که شاخص آسيب پذيري مقداري بااليي 

قابل قبولي از خود ھاي ژئوتکنيکي استعداد روانگرايي مورد بررسي قرار گرفت که نتايج ھمخواني  داشتند، با استفاده از داده

ريشتر  ٧.٥ و  ٧ ، ٦.٥ھاي با بزرگي  نشان دادند. در آخر ضريب اطمينان، احتمال وقوع روانگرايي و نشست براي زلزله

  نسبت به عمق مورد بررسي قرار گرفته و نيمرخ خاک ترسيم گرديد.

  

يشگاھھاي گاز پارس جنوبي با توجه به تمايل ارزيابي اقتصادي اثرات محيط زيستي بازيافت گازھاي ارسالي به فلر در پاال  ٧

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده  - / مريم بيغرض؛ ضياء الدين الماسي؛ مھناز نصرآبادي.به پرداخت کارکنان

  .١٣٩٣ فني و مھندسي، گروه مديريت محيط زيست، رشته مديريت محيط زيست گرايش بھداشت ايمني محيط زيست) ، 

  

   

/ منطقه پارس جنوبي Refineriesھا  / پااليشگاهRecovery/ بازيافت Environmental effectsمحيطي  ات زيستاثر

South Pars Field مدل سازي /Modeling مشعل گازي /Gas burner 

   

 ٩٣٠٠٢۴  

  چکيده 

ھاي  زائد در مجتمع در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي يکي از مھمترين مسائل محيط زيستي، دفع گازھاي ھيدروکربني

صنعتي است، که متداولترين آن سوزاندن گازھا توسط مشعل ھا است. مشعل ھا از مھمترين اجزاي واحدھاي عملياتي، بعنوان 

يک موقعيت قابل دسترس و ايمن جھت سوزاندن و تخليه گازھاي پرفشار سيستم و مکانيسمي براي کنترل گازھاي قابل اشتعال 

يا توقف عمليات محسوب ميشوند. مشعلھا اصلي ترين راه اتالف انرژي، ھدر رفت منابع ارزشمند  در شرايط راه اندازي

اقتصادي، توليد گازھاي گلخانه اي و عامل گرمايش جھان و اثر بر سالمتي انسانھا و ساير موجودات زنده ميشوند. ايران 

درصد گاز مشعل دنيا را توليد  ١١ ھا محسوب ميشود و حدود سومين کشور دنيا و اولين کشور خاورميانه در انتشار اين آالينده 

فاز پااليشگاھي  ١٠ درصد آن ناشي از گازھاي مشعل پااليشگاھھا است. در حال حاضر در منطقه پارس جنوبي  ٣٥ ميکند که 

د. بنابراين در اين فشار، فشار متوسط در حال سوزاندن گازھاي ھمراه ھستن مشعل پرفشار، کم ٢٨ به بھره برداري رسيده که 
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ھا  پژوھش از سه جنبه عمليات مشعل سوزي در اين پااليشگاھھا مورد بررسي قرار ميگيرد.  جنبه اول: شبيه سازي آالينده

 SO٢و  H٢S، که نتايج نشان داد که آالينده ھاي بنزن، AERMODناشي از عمليات مشعل سوزي با استفاده از نرم افزار 

فشار  حد مجاز استاندارد بوده و بيشترين غلظت انتشار مربوط به آالينده بنزن از مشعل ھاي کمدر شرايط نرمال بيش از 

از مشعلھاي پرفشار و فشار متوسط فاز  SO٢و انتشار  ٥ و٤ از مشعلھاي فشار متوسط فازھاي  H٢S، انتشار ٣ و٢ فازھاي 

نشان داد که در طي سه شيوه  HYSYSه از نرم افزار است.  جنبه دوم: نتايج مدل سازي بازيافت مشعلھا با استفاد ٥ و٤ 

درصد  ٢٠٠ بشکه در روز دوره بازگشت سرمايه باال ولي سود ساليانه  ٤٨٠٠٥٦ ، با توليد GTLمعرفي شده بازيافت، روش 

 ٢١ مگاوات برق، باالترين نرخ سرمايه گذاري و سرعت بازگشت سرمايه  ٢١٣٠ داشته، در روش توليد برق، با توليد 

فشار براي تزريق در خطوط پااليشگاه، بيشترين نرخ سال  bar١٢٩سازي با توليد  درصدي را دارد. از طرفي روش فشرده

بازگشت سرمايه و کمترين ميزان سرمايه گذاري را دارد که بھترين انتخاب براي پااليشگاه عسلويه مطرح ميشود.  جنبه سوم: 

ه تمايل پرداخت کارکنان، نتايج نظرسنجي نشان داد که اکثر کارکنان آلودگي ارزشگذاري اقتصادي ھواي محيطي با توجه ب

ميليون لایر و جھت پيشگيري از  ٥ ھوا را موثر بر سالمتي خود دانسته و حاضرند جھت سالم سازي ھوا ماھيانه مبلغ زير 

روزانه بين يک تا دو ميليون لایر  ھزار لایر و پيشگيري از بيماري مزمن ١٠٠ تا  ٥٠ ابتال به بيماري حاد روزانه بين 

  بپردازند. در پايان راھکارھاي فني و مديريتي جھت کنترل آالينده ھاي مشعل سوزي ارائه ميشود.

  

  

  

ارزيابي سيستم ھاي عمل کننده شرايط اضطراري بااستفاده از تحليل شبکه اجتماعي بارويکرد فازي (مطالعه موردي: فاز   ٨

 - / محبوبه اسحاقي؛ ايرج محمدفام، سوسن باستاني؛ رستم گل محمدي، علي ساعي.ز پارس)شرکت نفت و گا ١۶ و  ١۵ 

  .١٣٩٣ دکترا(دانشگاه علوم پزشکي ھمدان، رشته مھندسي بھداشت حرفه اي) ، 

  

   

/ شرکت نفت و گاز پارس Analytical hierarchy process/ تحليل سلسله مراتبي Crises managementمديريت بحران 

Pars Oil & Gas Company شبکه اجتماعي /Social Networks منطق فازي /Fuzzy logic 

   

 ٩٣٠٠٢۵  

  چکيده 

ھدف پژوھش حاضر، بررسي وضعيت تيم واکنش در مديريت شرايط اضطراري براساس آمادگي و واکنش تيم ھاي پاسخ با 

آن مي باشد. اين مطالعه به صورت موردي در فاز  استفاده از تحليل شبکه اجتماعي و رويکرد فازي و در نھايت بھينه سازي 

الف و  ب  از پااليشگاه ھاي نفت و گاز انجام شده است.  روش مطالعه: اين پژوھش از نوع بنيادي بوده  و  از نظر ھدف 

وھش، تن از اعضاي اين مي باشند. در اين پژ ١٥٢ کاربردي مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه شامل ھفت تيم واکنش و 

شاخص ھاي انسجام تحليل شبکه اجتماعي شامل تراکم ، مرکزيت ، پيوندھاي متقابل، انتقال پذيري ، پيوندھاي درون و برون 

گروھي براي بررسي تبادل اطالعات، ھم آھنگي و ھمکاري تيم ھاي واکنش به صورت شبکه کل مورد استفاده قرار گرفت. 

تجزيه و تحليل  ٦ ختاريافته جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار يوسي نت داده ھاي مورد نياز از طريق مصاحبه  سا

گرديد. ھمچنين پرسشنامه اي براي بررسي وضعيت تيم واکنش شرايط اضطراري براساس آموزش، ھماھنگي و ھمکاري 
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تجزيه و تحليل شد. نتايج به  ١٨ ي و بسته آماري براي علوم اجتماع ٢٠٠٧ تدوين گرديد. نتايج با استفاده از نرم افزاراکسل 

      دست آمده از اين دو بخش جھت ارزيابي سطح عملکرد تيم واکنش شرايط اضطراري با استفاده از رويکرد فازي دو

مرحله اي استفاده گرديد. ھمچنين براي انتخاب طرح بھينه از بين طرح ھاي موجود از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي 

،  ٢/٠يافته ھا: شاخص تراکم تحليل شبکه پيوندھاي تبادل اطالعات ، ھم آھنگي و ھمکاري به ترتيب برابر با   استفاده شد.

به دست آمده است.ھمچنين يافته ھاي ساير شاخص ھاي تحليل شبکه ، سطح کم تا متوسط انتقال پذيري پيوندھا،  ٠ /٣٣و  ٠ /٢٣

زياد روابط متقابل را در سه شبکه مورد مطالعه با تراکم کم را نشان داده  تمرکز کم درجه دروني و بيروني و سطح متوسط تا

است. بررسي پيوندھاي درون و برون گروھي نيز نشان داد تيم ھاي واکنش شرايط اضطراري تمايل به برقراري روابط به 

 ٣١/٠ھمکاري به ترتيب  صورت درون تيمي دارند. يافته ھاي حاصل از پرسشنامه در سطح آموزش، ھماھنگي ، آمادگي و

به دست آمد. ضريب ھم بستگي نشان مي دھد بين يافته ھاي پرسشنامه و تحليل شبکه رابطه معنادار  ٠ /٣٧و  ٠ /٣، ٢٩/٠،

وجود دارد. نتايج ارزيابي سطح عملکرد فازي با توجه به نتايج به دست آمده از يافته ھاي تحليل شبکه و پرسشنامه نشان داد 

سطح عملکرد در تيم ھاي واکنش شرايط اضطراري وجود دارد. در نھايت جھت انتخاب طرح بھينه با استفاده  ميزان کمي از

از روش تحليل سلسله مراتبي فازي از بين سه طرح موجود، چھار معيار شامل يکپارچگي ، کارايي، کاربردي بودن و 

تايج نرخ ناسازگاري داللت بر سازگاري جواب ھا جامعيت از طريق روش دلفي و با نظرسنجي از خبرگان مشخص گرديد.ن

بوده است. يافته ھا نشان داد کاربردي بودن و طرح الف به ترتيب به عنوان معيار مھم و گزينه اصلي توسط خبرگان انتخاب 

يت گرديدند.  نتيجه گيري نھايي: يافته ھا نشان مي دھد تحليل شبکه اجتماعي يک روش منسجم و کمي براي بررسي وضع

ه نموده است. ھمچنين يافته ھاي حاصل از اين تحليل سبب گرديد تا درک ئآمادگي و ھمکاري را در بين اعضاي تيم واکنش ارا

واضح و روشني از تھديدھا و فرصت ھاي تيم ھاي واکنش شرايط اضطراري از لحاظ روابط مورد مطالعه ارايه شود. البته 

ده از منطق فازي مي تواند به عنوان روش کمي و منطقي براي ارزيابي سطح عملکرد نتايج رويکرد فازي نيز نشان داد استفا

تيم واکنش به کار برود. در نھايت با توجه به يافته ھاي به دست آمده ، بھينه سازي مديريت شرايط اضطراري با تدوين طرح 

شبکه اجتماعي انجام گرديد. طرح به واکنش شرايط اضطراري به دو صورت جامع و اختصاصي با توجه به رويکرد تحليل 

دست آمده از تحليل فرايند سلسله مراتبي به عنوان الگو استفاده گرديد. براساس يافته ھاي اين پژوھش پيشنھاد گرديد مديريت 

شرايط اضطراري نسبت به برنامه ھاي موجود در شرکت بازنگري نموده و براي بھبود وضعيت حاضر و افزايش ميزان 

  ھمکاري تيم ھاي واکنش استفاده نمايد که نيازمند تالش اساسي مي باشد آمادگي و
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ھاي نفتي منطقه  ) در شرکت ملي پخش فرآوردهHSE-MSارزيابي عملکرد سيستم مديريت بھداشت، ايمني و محيط زيست (  ٩

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي  - / اسالم لطفي؛ تورج دانا، نبي اله منصوري.تھران و ارايه راھکارھاي مديريت بھبود

  .١٣٩۴ واحد علوم تحقيقات، دانشکده محيط زيست و انرژي، رشته مديريت محيط زيست) ، 

  

   

/ مديريت Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSASسيستم مديريت بھداشت شغلي و ايمني (

/ شرکت ملي Health، Safety and Environment (HSEحيط زيست (/ ايمني، بھداشت، مSafety managementايمني 

/ بھبود مستمر National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCھاي نفتي ايران ( پخش فرآورده

Continuous improvement کنترل /Control خطر /Hazards ارزيابي عملکرد /Performance assessment 

   

 ٩۴٠٠١۶  

  چکيده 

) با شناسايي خطرات وکاھش ويا کنترل آنھا ،ميزان حوادث ، HSE-MS(سيستم مديريت بھداشت،ايمني ومحيط زيست

جراحات ، بيماريھا و ساير مشکالت را کاھش داده و به مديريت براي توسعه ، پيشرفت وبھبود سيستم کمک مي کند .  در 

چون ، حجم عظيم عمليات ھا وپروژه ھاي مربوطه و انتقال ريسک ھاي صنايع نفت وگاز و پتروشيمي کشور به داليلي ھم

مربوطه به ساير بخش ھا ، استفاده ازپيمانکاران درپروژه ھا افزايش يافته است .ازسوي ديگرباتوجه به تنوع فعاليت 

،عدم تخصيص منابع HSEھاوعوامل بالقوه آسيب رسان درمحيط ھاي پيمانکاري ، عدم آشنايي برخي پيمانکاران با مالحظات 

بروز پيامدھاي نامطلوب جاني،مالي،زيست محيطي واعتباري  کافي و استفاده ازنيروھاي موقت و ساير موارد ،پتانسيل

بسيارضروري مي باشد.  HSEدرچنين محيطھاي بسيار باالست .  ازاين روبھره گيري ازيک رويکردنظام مند براي مديريت 

کرد آن به منظور ،افزايش سطح استفاده بھينه از امکانات ومنابع در جھت دستيابي به ھدف و ھمواره مي بايست ارزيابي عمل

ھابه شيوه اي اقتصادي توام با کارايي واثربخشي صورت مي گيرد .  باتوجه به متمرکز بودن انبارھاي نفت وجايگاھھاي 

سيل آتش گيري وانفجارمخازن سوخت ، عرضه سوخت درمناطق مسکوني،تجاري،اداري وپررفت وآمد شھرھا، ھمچنين پتان

دراين جايگاھھا،تھديدي بزرگ براي CNGفرآورده ھاي نفتي و باالخره وجود تجھيزات وايستگاھھاي عرضه  تانکرھاي حمل

افرادجامعه وسرمايه ھاي آنان ميباشد که درصورت وقوع خسارات جبران ناپذيري برجاي خواھد گذاشت.  شرکت ملي پخش 

گانه کشور مي باشد و در عملکرد شرکت ملي پخش کشور  ٣٧ تي منطقه تھران ، بزرگترين منطقه از مناطق فرآورده ھاي نف

نقش اساسي دارد .درنتيجه باتوجه به اھميت اقتصادي و سياسي منطقه پخش تھران و نقش گسترده زيرمجموعه ھاي آن در 

مناسب و ارزيابي کارايي و کفايت آن در جھت HSE-MSذخيره سازي ، انتقال و عرضه فرآورده ھاي نفتي ، وجود سيستم 

انجمن بين المللي  ٤٢٣ ) درتحقيق حاضر با استفاده از راھنماي شماره OGPاقدام به (.بھبود مستمر ، از ضروريات مي باشد 

عملکرد سيستم ارزيابي  HSEتوليدکنندگان نفت وگاز  موجود در ستاد پخش منطقه تھران و پيمانکاران برتر آن ، شده است . 

) در اين خصوص بازديدھاي ميداني، بررسي مستندات ، مصاحبه و تکميل پرسشنامه OGP (٤٢٣مديريت   و کمي سازي 

داده ھا صورت گرفته است ، سپس اقدام به تجزيه وتحليل ھاي آماري شده است . نھايتا با توجه به نتايج ، نقاط ضعف و قوت 

د سيستم و اقدامات اصالحي و پيشنھادي بيان شده است . يافته ھاي تحقيق نشان مي دھد که شناسايي گرديده و راھکارھاي بھبو

و مميزي  HSEپيمانکاران در شاخصھاي خط مشي واھداف استراتژيک ورھبري پايين ترين عملکرد را دارند. ستاد پخش 

HSE  بھترين و جايگاھھاي اختصاصي  با  ٪٧٣ و تعھد بھترين عملکرد و در شاخصھاي مديريت منطقه تھران با عملکرد
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ساير نتايج نشان مي دھد که ، ستاد پخش منطقه تھران که کارفرماي منطقه .ضعيف ترين شرکتھا مي باشند  ٪١٠ عملکرد 

از الزامات را پوشش داده است . اما متاسفانه پيمانکاران زير مجموعه  ٪٧٣ تھران مي باشد خود داراي عملکرد خوبي است و 

امتياز پرسشنامه ، داراي عملکردي ضعيف در تمامي شاخص ھا و زير شاخصھا مي باشند .  ٨١٠ امتياز از   ٢٠٦ با کسب 

از الزامات را پوشش داده اند. با احتساب امتياز عملکرد پيمانکاران درعملکرد منطقه ، درصد عملکرد  ٪٢٥ بطوريکه فقط 

عملکرد ضعيفي مي باشد . اين نتايج حاکي از اثر سوء ضعيف در مي رسد که % ٢٩ /٨نھايي شرکت پخش منطقه تھران به 

عملکرد ضعيف پيمانکاران بر عملکرد کلي منطقه بوده و نشان دھنده سيستم مديريت باشد ، لذا بايد اقدامات مناسب  HSEآنھا 

  درجھت بھبود سيستم بکار گرفته شود .

  

  

  

اي نفتي ايران (منطقه اھواز) بر اساس مدل فرآيند تحليل سلسله ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده ھ  ١٠

کارشناسي  -/ راضيه اميرزاده بھبھاني؛ دکتر زھرا يعقوبي؛ دکتر مھدي کرباسيان؛ جواد احتياطي.)AHPمراتبي ( 

  .١٣٩٠ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي صنايع) ، 

  

   

ھاي نفتي ايران  / شرکت ملي پخش فرآوردهPerformance assessment/ ارزيابي عملکرد Personnelکارکنان 

)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC فرآيند تحليل سلسله مراتبي /Analytical 

hierarchy process اثربخشي /Effectivenessوري  / بھرهProductivity 

   

 ٩٠٠٠٩۶  

   چکيده

در جھان رقابتي امروز تنھا سازمان ھايي ميتوانند در اين دنياي پرتالطم باقي بمانند که به بھترين نحو از منابع خود استفاده 

نمايند. يکي از منابع مھم سازماني نيروي انساني است.از آنجا که سازمان براي رفع و جبران کاستي ھا و ارتقا و بھره وري و 

توانايي کارکنان خود نياز به سنجش عملکرد آنان دارد؛ارزيابي عملکرد نيروي انساني فرايند بسيار اثر بخشي، ھمچنين کشف 

خش فراورده ھاي نفتي پمھم در سازمان  مي باشد .تحقيق کنوني به مطالعه درباره نحوه ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي 

اخته است  به اين منظور، براساس منابع موجود جداول مقايسات ايران منطقه اھواز به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي پرد

زوجي معيار ھا طراحي گرديد و جھت تکميل بين ده مدير ازياب توزيع شد پس از تجزيه و تحليل داده ھا ، جھت بررسي 

نتايج حاصل  کارمند و مدير توزيع گرديد . براساس ٧٩ برتري روش جديد نسبت به روش موجود در شرکت پرسشنامه اي بين

  و با استفاده از روش ھاي آماري فرضيات مطرح شده در خصوص برتري روش جديد مورد تاييد قرار گرفتند.
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١١ 
 

ھاي  ھاي سوخت با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مورد مطالعه: جايگاه بندي جايگاه ارزيابي و الويت  ١١

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابداري،  -مھدي فدايي./ محمد دانشور؛ سوخت استان گيالن)

  .١٣٩۴ گروه مديريت بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني) ، 

  

   

 Fuzzy Analytical Hierarchical Process/ فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (Filling stationگيري  ايستگاه سوخت

(FAHPفرآورده / شرکت ملي پخش ) ھاي نفتي ايرانNational Iranian Oil Products Distribution Company 

(NIOPDC مدل ھا /Modelsگيري  / تصميمDecision making مديريت /Management 

   

 ٩۴٠٠٣٩  

  چکيده 

لوم مختلف از آن روش ھاي ارزيابي و الويت بندي تکنيک ھاي چندمعياره يکي از پرکاربردترين روشھايي است که محققين ع

استفاده مي کنند.در اين تحقيق نيز با توجه به تکنيک تحليل سلسله مراتبي فازي محقق در صدد الويت بندي جايگاه ھاي ممتاز 

عرضه ي سوخت در استان گيالن است.لذا ھدف اصلي تحقيق ارزيابي و الويت بندي جايگاه ھاي سوخت استان گيالن با 

ليل سلسه مراتبي فازي است.اين تحقيق بر اساس ھدف از نوع کاربردي و بر اساس جمع آوري استفاده از روش فرآيند تح

اطالعات از نوع تحقيقات توصيفي است.جامعه ي آماري تحقيق کليه ي جايگاه ھاي عرضه ي سوخت در استان گيالن و نمونه 

جه به پراکندگي جايگاھھا در سطح استان و ي مورد مطالعه جايگاه ھاي ممتاز عرضه ي سوخت استان گيالن مي باشد،با تو

ناحيه شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي در استان(ادارات شھرستاني) از ھر ناحيه يک جايگاه عرضه  ٩ ھمچنين وجود 

سوخت که داراي باالترين امتياز مکتسبه بوده،انتخاب گرديده است.نتيجه ي تحقيق حاکي از اين موضوع بوده که جايگاه 

،جايگاه سرو،جايگاه رضايي نيا،جايگاه نارنج،جايگاه طلوع مھتاب،جايگاه احمدي،جايگاه ضيابر،جايگاه ياورپور و عاشوري

  جايگاه کاظمي به ترتيب در الويت ھاي اول تا نھم قرار داشتند.
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سنجي استفاده از آن در  و امکاناستفاده از غشا نانو ساختار در تماس دھنده غشايي به منظور حذف رطوبت از جريان گاز   ١٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل،  - ابوالقاسم محمدپور گرجي؛ غالمرضا باکري. / CNG ھاي ايستگاه

 .١٣٩۴ ،  )دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي شيمي

  

   

/ گاز طبيعي Filling stationري گي / ايستگاه سوختHumidity/ رطوبت Nanostructure/ نانوساختار Membraneغشا 

 Absorption/ نم زدا Feasibility studyسنجي  / امکانCompressed natural gasفشرده 

   

 ٩۴٠٠١۴  

  چکيده 

يکي از جديدترين روش ھاي  ھدف از انجام اين پژوھش جداسازي بخارآب از جريان گاز توسط تماس دھنده غشايي است که

طوب در خطوط لوله انتقال گاز باعث خوردگي خطوط لوله، اتصاالت و ساير تجھيزات مي جداسازي مي باشد. گازھاي مر

شوند که اين پديده در حضور گازھاي ترش (مانند سولفيد ھيدروژن) شديدتر مي شود بنابراين نم زدايي گاز از اھميت ويژه اي 

وبت از جريان گاز در مقياس آزمايشگاھي برخوردار است. در اين پژوھش، ماژول تماس دھنده غشايي به منظور حذف رط

ساخته شد و درون آن غشاھاي الياف توخالي پلي اتر ايميد قرار داده شد. ساختار ماژول مشابه مبدل حرارتي پوسته و لوله مي 

باشد. جاذب مورداستفاده، مونواتيلن گاليکول، در سمت پوسته و گاز مرطوب در داخل الياف ھا جريان داشته و بصورت 

بر روي عملکرد سيستم نم زدا که در اين پژوھش فالکس  متقابل در تماس با ھم قرار گرفتند. تاثير پارامترھاي مختلف عملياتي

  جذب بخارآب و درصد کاھش رطوبت نسبي است، مورد بررسي قرار گرفته است. 

  

يرانديش؛ حسين ابطحي؛ رضا واعظي؛ / مھدي خالگوي ساختاري، فرھنگي و تکنولوژيکي متناسب با رويکرد مديريت دانش  ١٣

دکتري(دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته مديريت دولتي) ،  -سعيد جعفري مقدم، علي سيد نقوي.

 ١٣٨٨.  

  

   

/ Models/ مدل ھا Culture/ فرھنگ Knowledge/ دانش Model/ الگو Knowledge Managementمديريت دانش 

/ دانش سازماني Technology/ فناوري Organizational Culture/ فرھنگ سازماني Strategyاستراتژي 

Organizational knowledge 

   

 ٨٨٠١۵٣  

  چکيده 

با ورود به عصر دانايي، سير تغيير و تکامل ابعاد سازماني جنبه تازه اي يافته است. پيشرفت فناوريھاي اطالعاتي و ارتباطي 

ه عنوان يک عامل تعيين کننده در رقابت پذيري و بھره وري سازماني، الزامات خاصي را براي و اھميت يافتن دانش ب

سازمان ايجاب مي کند. ادراکات سنتي بر عواملي تاکيد دارند که در مواجه سازمان با پيچيدگي ھا و الزامات محيطي جديد با 

و تغييرات گسترده اي را در ساختار و فرآيندھاي خود چالشي اساسي روبه رو ميشوند. در چنين شرايطي ، سازمانھاي پيشر
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انجام داده اند و تالش مي کنند به سازمان ھاي دانش محور تبديل شوند. بر اين اساس مديريت دانش وظيفه اصلي آنھا محسوب 

يت دانش در خواھد شد.  ھدف اصلي اين رساله ارائه الگوي جامع ساختاري، فرھنگي و تکنولوژي متناسب با رويکرد مدير

يشنھادي پرداخته پسازمان است. بنابراين ابتدا مباني علمي و مدل ھاي متداول بررسي و در ادامه به ارائه متدولوژي و مدل 

شده و سپس با استفاده از آزمون ھاي آماري، ابعاد، مولفه ھا و شاخص ھاي مدل بررسي و تحليل شده اند. در نھايت براساس 

  آينده ارائه شده است. ني براي سازمان و محققيقنتايج حاصله پيشنھادات

  

  

  

  

- ٢٤١و  Cs-١٣٧ھاي  گاز به کمک تکنيک گاماي دو انرژي چشمه-نفت- (اندازه گيري درصد مقطعي جريان سه فازي آب  ١۴

Am  در يک کوليماسونpencil-beam (محسن شريف زاده؛ حسين آفريده، حسين خلفي، و براي يک رژيم جريان ھمگن /

اي) ،  اي، رشته فيزيک،گرايش ھسته دکتري(دانشگاه اميرکبير پژوھشگاه علوم و فنون ھسته اي، گروه ھسته -ي پور.رضا قل

 ١٣٩۵.  

  

   

/ Statics/ استاتيک Two- phase flow/ جريان دوفازي Multiphase flow/ جريان چندفازي Fluid flowجريان سيال 

 Homogeneity/ ھمگني Computer simulationاي  سازي رايانه شبيه/ Algorithm/ الگوريتم Gamma rayپرتو گاما 

   

 ٩۵٠٠٠۶  

  چکيده 

گاز، ھمواره به عنوان يکي از مسائل مھم پيش رو در حوزه ھاي باال دستي صنايع نفت -آب- گيري جريان سه فازي نفت اندازه

ھايي جھت  ره گيري از تکنيکو گاز مطرح بوده است.جھت نيل به طراحي و ساخت يک فلومترجريان سه فازي،بھ

نامه امکان استفاده از تکنيک گاماي دو انرژي  باشد. در اين پايان ھاي جريان ضروري مي گيري درصدھاي مقطعي مولفه اندازه

گاز در يک رژيم جرياني ھمگن مورد بررسي قرار گرفت.  - آب-جھت اندازه گيري درصدھاي مقطعي جريان سه فازي نفت

جھت انجام شبيه سازي ھاي مربوط  MATLABياده سازي يک الگوريتم مونت کارلو در محيط نرم افزاري در ابتدا امکان پ

ررسي قرار ببه ترا برد پرتوھاي گاما در ماده به عنوان بسته نرم افزاري ھمراه سنجه نھايي جريان سنج چند فازي مورد 

ي و ساخت يک لوپھمگن ساز دوفازي به منظور  فرآھم احرگرفت.در ادامه کليه مراحل مربوط به شبيه سازي، محاسبات، ط

مايع کامال ھمگن در پيش روي باريکه گاماي عبوري انجام شد و پس از - آوردن بستري مناسب جھت حضور مخلوط مايع

گازوئيل به - اعتبار سنجي صحت عملکرد ھمگن سازي لوپ مورد نظر،فايد اندازه گيري درصد مقطعي مخلوط  دو فازي آب

کنيک گاماي عبوري صورت پذيرفت. در مرحله بعدفرايند امکان سنجي  ارتقاء سيستم فوق  به يک لوپ ھمگن  ساز کمک ت

جريان سه فازي با امکان  اضافه   کردن فاز گازي  توسط مکانيزمي حباب ساز و در ادامه اندازه گيري درصد مقطعي 

اي عبوري مربوط به سنجه گاماي دو انرژي بررسي شد و  در گاز کامال ھمگن توسط شمارش گام-مايع- مخلوط سه فازي مايع

انتھا  و پس از مشخص  شدن عدم امکان انجام اين ارتقاء در شرايط زماني کنوني،ادامه کار با بررسي  امکان طراحي و 

د مقطعي ساخت معادلي استاتيکي که بتواند شبيه سازقابل قبولي از يک مخلوط سه فازي ھمگن  جھت اندازه گيري  درص
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گازباشد، پيش رفت و پس از اعتبار سنجي صحت عملکرد مکانيزم پيشنھادي در اين معادل -مايع-يعام وط سه فازيرمخ

ھوا به کمک تکنيک گاماي عبوري چشمه  -گازوئيل-استاتيکي، فرايند اندازه گيري درصد مقطعي مخلوط سه  فازي ھمگن آب

داده گيري تجربي در آزمايشگاه نشان ميدھد که با استفاده  از تکنيک گاماي ھاي دو انرژي صورت پذيرفت.  نتايج حاصل از

حجمي ھوا)، فرايند اندازه گيري  %٧٣  /٢٦دو انرژي مورد استفاده دراين تحقيق، قادريم در شرايطي که فاز حامل  ھوا باشد(

 % ٢ /٠٣و  %١ /٣٦، ٦٧/٠%خطاي  درصد مقطعي مولفه ھاي جريان سه فازي ھوا، آب و گازوئيل را به ترتيب با بيشنه

حجمي گازوئيل)، فرايند اندازه گيري درصد مقطعي مولفه ھاي % ٧٣ /٢٦انجام دھيم.در شرايطي که فاز حامل گازوئيل باشد(

جريان سه فازي ھوا، آب و گازوئيل با خطاي بيشتري ھمراه خواھد بود بگونه اي که با افزايش درصدھاي مقطعي ھوا بر 

 ٧ /٢٣و  % ٤ /٨٢%، ٤/٢ھوا، اين خطا به ترتيب مقادير% ١٥ /٢٢خطا نيز افزوده ميشود تا اينکه بازاي حداکثرميزان  اين 

حجمي آب)، فراينداندازه گيري درصد مقطعي مولفه % ٧٣ /٢٦خواھد کرد.درانتھا وبازاي شرايطي که فاز حامل آب باشد (%

ي باشد که با افزايش درصد ھاي مقطعي ھوا بر ميزان اين خطا نيز ھاي جريان سه فازي ھوا ، آب  و گازوئيل بدين صورت م

ميل خواھد کرد . % ٥ /٠٩و% ٣ /٢،٠٦ %ھوا، اين خطا به ترتيب به مقادير%١٥ /٢٢افزوده ميشود تا اينکه بازاي حداکثر 

قبلي شيبي فزاينده تر البته روند رشد خطا دراين حالت و با افزايش ھرچه بيشتر درصد مقطعي ھوا ، نسبت به دو وضعيت  

  خواھد داشت.

  

/ سازي فلزات سنگين و پارامترھاي آلودگي شيميايي در آب و رسوبات ساحلي عسلويه(خليج نايبند) گيري و مدل اندازه  ١۵

ابراھيم قاضي؛ مرتضي کاشفي االصل؛ محمد تقي ساداتي پور، کارشناسي ارشد(دانشگاه ازاد اسالمي، دانشکده علوم و فنون 

  .١٣٩٢ ي، گروه محيط زيست، رشته محيط زيست) ، درياي

  

   

/ Environment/ محيط زيست Assaluye/ عسلويه Precipitate/ رسوب Pollution/ آلودگي Heavy metalفلز سنگين 

 Neural/ شبکه عصبي Fuzzy logic/ منطق فازي Artificial Intelligence/ ھوش مصنوعي Chemicalsمواد شيميايي 

network / مدل سازيModeling 

   

 ٩٢٠٠٣٠  

  چکيده 

از انجايي که فلزات سنگين از االينده ھاي پايدار بوده و قادرند در رسوبات تجمع يابند،لذا بررسي ميزان غلظت انھا مي تواند 

سلويه نگرشي کلي در مورد الودگي رسوبات بستر در نمونه برداريھا و آناليزھاي صورت گرفته در سال ھاي قبل در منطقه ع

يج فارس به دليل موقعيت استثنائي خود محل احداث تعداد زيادي پااليشگاه گاز و لانجام شده است.  آبھا منطقه عسلويه در خ

کارخانه پتروشيمي است، به طور مستقيم و غير مستقيم در معرض ورود آالينده ھاي مختلف آلي و معدني قرار دارد. با توجه 

تحقيق حاضر بر روي رسوبات اين منطقه جھت بررسي الودگي ناشي از فلزات سنگين سرب، به موقعيت منطقه ،مطالعه و 

نيکل،کادميوم،کبالت و جيوه انجام شده.  اندازه گيري بر اساس استانداردھاي رايج و به وسيله دستگاه جذب اتمي انجام شده 

يگر و نيز رسوبات برخي نقاط ديگر خليج فارس و است و نتايج بدست امده در مقايسه با ميزان اين عناصر در رسوبات سال د

ميانگين عناصر در رسوبات جھاني بيان کننده غلظت کم فلزات سنگيم در اب و رسوبات منطقه است.  داده ھاي بدست امده 
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واقعي با شبکه ھاي عصبي، انفيس و منطق فازي مدل شدند که نتايج حاص از مدل سازي مبين کارايي مناسب اين سه مدل 

  براي پيش بيني مقادير فلزات سنگين مي باشد.

  

  

باز طراحي فضاھاي باز مجموعه ھاي مسکوني با رويکرد تعديل دما(نمونه موردي:مجموعه مسکوني عسلويه،در اقليم   ١۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده  -/ سارا نعمت اللھي؛ محمدرضا بمانيان؛ مھدي حقيقت بين.گرم و مرطوب)

  .١٣٩۴ نر و معماري، گروه معماري، رشته معماري) ، ھ

  

   

/ Climate change/ تغيير اقليمي Design/ طراحي Housing/ مسکن Assaluye/ عسلويه Architectureمعماري 

 Urban environment/ محيط شھري Case studiesمطالعه موردي 

   

 ٩۴٠٠٣١  

  چکيده 

ر ھيچ کس پوشيده نيست. از اين ميان جزئي ترين عنصر فضاي باز شھري ضرروت طراحي فضاھاي باز شھري پايدار ب

فضاھاي ھمسايگي است که معماران معاصر کمتر از معماران سنتي ما بدان توجه ميکنند.ھدف از انجام اين بررسي رسيدن به 

دند.چنانچه بتوانيم به نکاتي است که ميتوانند موجب ارتقا سطح کيفي در فضا ھاي باز مجموعه ھاي مسکوني امروزي گر

کمک پايداري زيست محيطي فضاھاي باز،کيفيت ھاي محيطي را ارتقا دھيم،ميتوانيم موجبات ھر چه بيشتر تعلق ساکنين به 

محيط و ارتباطات انھا با يکديگر و در نتيجه ارتقا ساير جنبه ھاي پايداري را نيز شاھد باشيم. ھدف از انجام اين پژوھش 

بر دما در فضاھاي مسکوني و ارائه راھکارھايي براي تعديل دما از نقطه نظر طراحي منظر بوده است.   حصول عوامل موثر

توصيفي از نوع مطالعه موردي و شبيه سازي است.با توجه به ويژگي خاص -روش تحقيق استفاده شده در اين تحقيق تحليلي

شناسايي بستر طرح انجام ميگيرد و با بررسي اسيب شناسانه بستر اين پژوھش،ابتدا مطالعات کتابخانه اي و ميداني در جھت 

طرح ھاي مشابه موجود و تحليل روشھاي موجود ، چارچوب برخورد با موضوع استخراج گرديد.در انتھا نيز با توجه به 

اي تحليل ھاي صورت پذيرفته راھکارھا و راه حل ھاي مناسب براي طراحي فضاھاي باز مجموعه ھاي مسکوني در راست

ار گرفت و صحت انھا سنجيده شد.نتايج حاکي از ان رتعديل دما ارائه مي شود.اين راھکار در اختيار خبرگاني در اين رشته ق

است که سه عامل افزايش وزش باد،افزايش سايه اندازي و کاھش دماي تشعشعي مھم ترين عوامل تاثير گذار بر اين روند مي 

  باشد.
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زاده خادر؛ امين  / رضا حسنمنظور افزايش توليد ميعانات گازي در يکي از مخازن گاز ميعاني ايرانبازگرداني گاز به   ١٧

  .١٣٨٩ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي مخازن ھيدروکربوري) ،  -شھيدي؛ عبدالنبي ھاشمي.

  

   

 Hydrocarbon/ مخزن ھيدروکربن Condensate gas tank/ مخزن گاز ميعاني Liquefaction of gasميعان گاز 

reservoir بازيافت /Recovery مدل سازي /Modeling سنگ مخزن /Reservoir rock خواص مخزن /Reservoir 

properties فشار امتزاجي /Miscibility pressure 

   

 ٨٩٠١٧٣  

  چکيده 

مي باشد.روشھاي مختلفي جھت کاھش  يکي از چالشھاي عمده در مخازن گاز ميعاني ھرزروي ميعانات گازي در مخزن

ھرزرفت ميعانات در اين گونه مخازن پيشنھاد مي شود.يکي از راھھاي کاھش تشکيل ميعانات درمخزن،بازگرداني گاز 

يق گازھاي ديگر مانند گاز متان ، نيتروژن و دي اکسيد کربن مي باشد.در اين مطالعه اثر بازگرداني گاز زرخشک توليدي وت

در يکي از مخازن گاز ميعاني ايران بررسي شده است.  در ابتدا مروري بر رفتار مخازن گاز ميعاني انجام شده  و تزريق گاز

سپس ميدان مورد مطالعه معرفي شده است.در مرحله بعد مراحل انجام شده براي ساخت مدل ديناميک اين ميدان ارائه شده 

رده شده است.تعداد بھينه چاه ھاي توليدي الزم با انجام آناليز حساسيت است.سپس سناريو تعريف شده براي توسعه اين ميدان او

سنجي تعيين شده است.در ادامه سناريوھاي تزريق شامل بازگرداني گاز،تزريق متان،تزريق نيتروژن و تزريق دي اکسيد 

نسبت به سناريوھاي ديگر کربن در دبي ھاي مختلف تزريقي مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان داد که تزريق نيتروژن 

باعث افزايش در ضريب بازيافت و مدت زمان توليد با دبي ثابت مي شود.در دبي ھا باالتر تزريق،اثر بازگرداني گاز در 

  افزايش ضريب بازيافت ميعانات گازي بيشتر از اثر تزريق نيتروژن مي شود.

  

/ خوله اسمعيلي؛ مختار طقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبررسي آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان سازمان من  ١٨

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه تحصيالت تکميلي، رشته آموزش و بھسازي منابع  - رنجبر؛ مرتضي کماليان.

  .١٣٩۴ انساني) ، 

  

   

 Pars Especial Economic/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Employee empowermentتوانمندسازي کارمندان 

Energy Zone آموزش ضمن خدمت /In service training مدل مفھومي /Conceptual framework آزمون ھا /

Tests شايستگي /Competence مشارکت نيروي کار /Labor force participation 

   

 ٩۴٠٠٣٠  

  چکيده 

رکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ھدف از اين تحقيق بررسي تاثير اموزش ضمن خدمت بر توانمند سازي کا

بود تحقيق حاضر از نظر ھدف در گروه تحقيق ھا کاربردي و بر حسب نحوه گرداوري داده ھا از نوع توصيفي ميباشد در اين 
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١٧ 
 

ي به از روش ھاي مختلف آمار توصيفي و استنباط SPSSپژوھش براي روش تجزيه و تحليل داده ھا با استفاده از نرم افزار 

منظور طبقه بندي و بررسي ويژگي ھاي پاسخ دھندگان و جامعه آماري استفاده و از ازمون الفاي کرونباخ براي بررسي 

سشنامه و آزمون رگرسيون و براي بررسي نرمال بودن توزيع ھا از آزمون اسميزنف_کولموگروف استفاده شده است رپايايي پ

است .جامعه آماري اين پژوھش عبارتند از کليه کارکنان سازمان منطقه ويژه  ھمچنين از آزمون فريدمن نيز استفاده شده

نفر ٢٧٠ نفر بوده که برمبناي جدول مورگان و روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد ٣٠٠٠ اقتصادي انرژي پارس به تعداد 

سشنامه رخته آموزش ضمن خدمت و پبعنوان نمونه آماري انتخاب شده اند  ابزار گردآوري داده ھا شامل پرسشنامه محقق سا

بوده که رواي آن برمبناي ديدگاه خبرگان و پايايي آن بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ ارزيابي شده  ١٩٩٧ اسپيرز در سال 

بدست آمد که مبين پايايي مناسب ابزار تحقيق ميباشد  نتايج تحقيق نشان ميدھد که آموزش ضمن ٩٨٩ است که ميزان آن %

ي پارس تاثير معنا داري دارد ھمچنين آموزش ھاي ژتوانمند سازي کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرخدمت براي 

ضمن خدمت بر ابعاد مختلف سازماني شامل احساس موثر بودن، اثر گذاري،شايستگي، معنا داري، حق انتخاب(خود تعيين) و 

  احساس مشارکت با ديگران تاثير معنا داري دارد

  

  

/ امين اسماعيلي خليل سرايي؛ استاد راھنما حسين ي اثر عوامل فعال کننده سطحي بر اندازه قطرات در ستون ھاي پرشدهبررس  ١٩

گرايش طراحي -کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده شيمي، رشته مھندسي شيمي -ابوالقاسمي، محمد قنادي مراغه.

  .١٣٨٨ فرآيندھا) ، 

  

   

 Spray/ ستون پاششي Surface active agent/ ماده فعال سطحي Liquid- liquid extractionمايع  -استخراج مايع

column ستون پرشده /Packed column مدل سازي /Modelingھا  / حاللSolvents بررسي آزمايشگاھي /

Laboratory studyھا  / سورفکتانتSurfactants 

   

 ٨٨٠٢٨٧  

  چکيده 

کشش بين سطحي  ،به پارامترھاي متعددي از جمله خواص فيزيکي و شيميايي فازھااندازه قطرات درستون ھاي پرشده 

ماده منتقل شونده و حتي جھت انتقال جرم ،حضور يا عدم حضور مواد فعال کننده سطحي  ،دما،نوع و اندازه پرکن ھا ،ماندگي،

اي استخراج مورد توجه بيشتري قرار گرفته بستگي دارد. مواد فعال کننده سطحي يا آلوده کننده ھاي سطحي امروز در فرآيندھ

حي قطر قطرات را کاھش مي دھند. در اين کار آزمايشگاھي آزمايش طاند. عوامل فعال سطحي معموال با کاھش کشش بين س

زمايشگاھي طراحي يک دستگاه ستون پرشده در مقياس آھا در سه بخش کلي انجام شده اند.براي انجام آزمايش ھاي موردنظر 

استفاده شده است. در بخش  ،خته شد. از سيستم شيميايي آب/ توئولن که درآن آب فاز پيوسته و توئولن فاز پراکنده مي باشدو سا

اول آزمايش ھا منحني تغييرات با دبي حجمي فاز پراکنده نقاط ماکسيمم را نشان داد که اين نقاط ماکسيمم در بخش ھاي بعدي 

يک مدل رياضي براي پيش بيني اندازه قطره ماکسيمم ارائه ،ج حاصل از بخش اول آزمايش ھا آزمايشھا نيز ديده شد. براي نتاي

درصد محاسبه شد که نشان دھنده تطابق بسيار خوب نتايج  ١ /٢٣شده است و متوسط قدر مطلق خطاي نسبي براي مدل فوق 

شش بين سطحي سيستم شيميايي آب/توئولن ک،مدل با داده ھاي تجربي است.در حضور سديم دو دسيل در بخش دوم آزمايشھا 
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١٨ 
 

کاھش چشم گيري از خود نشان داد که باعث کاھش شديدي در اندازه قطرات شد. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت عامل 

کاھش مي يابد. در اين بخش از آزمايش ھا  ٧٩ کشش بين سطحي تا حدود %،درصد وزني  ٠ /٠٠٤فعال سطحي از صفر تا 

از غلظت ھاي سورفکتانت يک مدل تجربي و در نھايت يک مدل کلي به صورت تابعي از غلظت سورفکتانت براي ھريک ،

 ٢ /٠٣براي ماکسيمم اندازه قطرات ارائه شده است که متوسط قدر مطلق خطاي نسبي مدل فوق براي کل داده ھاي تجربي 

عنوان ماده منتقل شونده در کنار سديم دو دسيل درصد به دست آمده. در بخش سوم آزمايش ھا با اضافه کردن استون به 

کشش بين سطحي نسبت به بخش دوم باز کاھش پيدا کرده و اندازه قطرات نيز نسبت به بخش قبل کاھش قابل مالحظه ،سولفات 

کنده به يک فرايند انتقال جرم نيز از فاز پرا،اي از خود نشان داد. در اين بخش از آزمايش ھا عالوه بر حضور سورفکتانت 

  مدلھاي تجربي مناسبي ارائه شده است. ،،پيوسته رخ مي دھد.براي اين بخش از آزمايش ھا ھمانند بخش دوم

  

  

  

 -/ رضا محمدي؛ دکتر محمود عامري؛ دکتر مالک شاھيني.بررسي اثر نانورس بر آسفالت با استخوانبندي سنگدانه  ٢٠

  .١٣٩۴ ان گرايش راه و ترابري) ، ناسي ارشد(دانشگاه علم وصنعت، رشته مھندسي عمرشکار

  

   

/ رطوبت Polymers/ بسپارھا resistor/ مقاومت Creep/ خزش clay/ رس Nanoparticle/ نانو ذره Asphaltآسفالت 

Humidity 

   

 ٩۴٠٠٣۵  

  چکيده 

اي آسفالتي باشد که مرتبط با چرخ است شيارشدگي يکي از داليل اصلي خرابي رويازي ھ تغيير شکل از خرابي ھايي مي

اي بعنوان مخلوطي مقاوم  بشمار مي آيد و مقابله با ان پيوسته مد نظر بوده است مخلوط ھاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه

در برابر خرابي مطرح است که با برقراري تماس سنگدانه بار وارده از طرف چرخ ھا را به اليه ھاي زيرين انتقال ميدھد از 

بطور کامل از خواص مکانيکي کامل برخوردار نيستند ھمواره استفاده از افزودني براي اصالح خواص  آنجاييکه قير خالص

قير در دستور کار پژوھشگران بوده است در اين بين نياز به افزودني ھا به منظور حفظ ساختار درشت دانه ھا و جلوگيري از 

پتانسيل مقاومت در برابر شيارشدگي و افزايش مقاومت ھاي  ريزش قير در مخلوط ھاي اس ام اي  براي دستيابي به حداکثر

براي ٢ و نانو رس با درصد ھاي % ٥ ديگر بيشتر احساس ميشود در اين پژوھش به بررسي تاثير پليمر با درصد بھينه %

مخلوط  مقايسه در بھبود مقاومت خزشي با بھره گيري آزمايش خزش ديناميکي پرداخته ميشود بدين منظور مقاومت خزشي

ھاي اصالح نشده و اصالح شده با پليمر و نانو رس و ترکيب اين دو مورد ارزيابي قرار گرفت نتايج نشان دھنده ي اين مطلب 

اس بي اس و  ٥ بود که با افزايش درصد نانو رس مقاومت نمونه ھا افزايش يافته و ھمچنين بھترين نتيجه در ترکيب %

  نانو رس حاصل شده است٤ %
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١٩ 
 

 -/ معصومه خلج؛ دکتر عليرضا رزقي رستمي.ي اثرات فناوري اطالعات برعملکرد کارکنان شرکت ملي نفت ايرانبررس  ٢١

- واحدتھران جنوب، دانشکده مديريت و حسابداري، گروه مديريت، رشته مديريت دولتي- کارشناسي ارشد(دانشگاه ازاداسالمي

  .١٣٩۵ مالي) ، 

  

   

 National/ شرکت ملي نفت ايران (Performance/ عملکرد IT) Information technologyفناوري اطالعات (

Iranian Oil Company (NIOC کارکنان /Personnel مدل مفھومي /Conceptual framework آزمون ھا /Tests 

   

 ٩۵٠٠٠۴  

  چکيده 

فن آوري  "ا مقوله نوين رشد روز افزون وخارق العاده دانش بشري و ابزاروتجھيزات مبتني بر تکنولوژي ھاي جديد خصوص

، زندگي  نسل حاضر مردم جھن را نسبت به پيشينيان خود، بسيار متفاوت و در حين حال، تسھيل نموده است. اين "اطالعات

موضوع در سازمان ھا نيز تغييرات شگرفي ايجاد کرده است. و بسياري از فرايندھاي محيط کسب و کار را دستخوش تغيير 

چنين به نظر مي رسد که اين تغييرات تکنولوژيک ميتواند در عملکرد سازمان ھا به ويژه عملکرد کرده است.از اين رو 

کارکنان  تغيير ايجاد نمايد. اين تحقيق با ھدف بررسي اثرات فناوري اطالعات بر عملکرد کارکنان ادارات مرکزي شرکت 

بوده و از نظرروش توصيفي  پيمايشي مي باشد.  ملي نفت ايران انجام شده است. روش پژوھش حاضراز نوع ترکيبي کمي 

اين پژوھش از نظر ھدف کاربردي بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضرشامل کليه کارکنان ادارات مرکزي شرکت ملي نفت 

 نفر بوده که ب استفاده از جدول٧٠٠ ايران در واحدھاي اداري،فناوري، مالي و خدماتي است که تعداد اين کارکنان حدود 

نفر برآورده شده است. داده ھاي کمي پژوھش با استفاده ازپرسشنامه ب دست آمده  ٢٤٨ مورگان تعداد نمونه انتخابي در حدود 

است. براي تعيين پايايي از روش محاسبه الفاي کرونباخ استفاده گرديد. روايي محتواي پرسشنامه به روش قضاوت خبرگان و 

اجراي آزمايشي پرسشنامه انجام شد. در اين صورت نتايج  حاصل از ازمون فرضيه  مرور جامع ادبيات و روايي صوري با

ھاي آماري که با تکيه بر معادالت ساختاري عملياتي شده است نشان مي دھد  فناوري اطالعات بر توانايي کارکنان،شناخت 

ادارات مرکزي شرکت ملي نفت ايران شغل، حمايت کارکنان، انگيزه کارکنان،بلوغ حرفه اي کارکنان و محيط کارکنان در 

تاثيرگذاراست.به طور کلي درپژوھش حاضر دريافتيم فناوري اطالعات بر عملکرد کارکنان ادارات مرکزي شرکت ملي نفت 

  ايران تاثيرگذار است.
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٢٠ 
 

ي پروانه؛ خليل / مرتضکالبدي شھر عسلويه-بررسي اثرات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي بر گسترش فيزيکي  ٢٢

برنامه ريزي -کارشناسي ارشد(دانشگاه شيراز، دانشکده ھنر ومعماري، رشته شھرسازي -حاجي پور؛ محمد حسين پور.

  .١٣٩۴ شھري) ، 

  

   

 Pars Especial/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Assaluye/ عسلويه South Pars Fieldمنطقه پارس جنوبي 

Economic Energy Zoneامه ريزي شھري / برنCity planning توسعه صنعتي /Industrial development توسعه /

 Architecture/ معماري Urban developmentشھري 

   

 ٩۴٠٠٢٣  

  چکيده 

تصميمات سياسي و اقتصادي دولت ھا در خصوص ايجاد يک منطقه ويژه صنعتي ميتواند پيامد ھايي اعم ازمثبت يا منفي 

به  ١٣٧٧ منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي از جمله اين مناطق است که از سال  اي پيرامون داشته باشد.براي شھرھا و روستاھ

به دليل توسعه نگھاني حوزه پارس جنوبي،شھر عسلويه نيز دچار  عنوان قطب رشد ملي در ايران ايفاي نقش نموده است.

کالبدي شھرھا و روستاھا - وسعه بر شاخص ھاي فيزيکيتوسعه شھري شتابان و غير معمول گرديد.ارزيابي اثرات اين نوع ت

ژيرامون با مطالعه موردي شھر عسلويه موضوع اين پژوھش با استفاده از مطالعه کتابخانه اي،روش ميداني و تکميل 

يه پرسشنامه از ساکنان شھر و کارشناسان خبره انجام شد.يافته نشان دادند که منطقه ويژه پارس جنوبي بر روي شھر عسلو

اثز کالبدي عمده بود که عبارتند از تاثير بر جھت توسعه،الگوي توسعه و شکل شھر،تسريع روند تبديل روستاي  ٩ داراي 

عسلويه به شھر، تغييرات کاربري زمين ھاي کشاورزي،تغييرات قيمت زمين، تغيير در الگوي ساخت وساز،تحول سيما و 

کانات و خدمات شھري،ھجوم و جايگزيني اکولوژيک و ايجاد الودگي ھاي چشم انداز شھر، تاثير بر روي زير ساخت ھا،ام

اثر عمده مھمترين پيامد توسعه صنعتي بر توسعه صنعتي بر توسعه کالبدي شھر،شامل تاثير بر جھت  ٩ محيط.از ميان اين 

  توسعه،الگوي توسعه و شکل شھر بود.
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٢١ 
 

وند؛  / مجيد رئيسزي ابر خصوصي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبررسي الزامات و نيازمندي ھاي پياده سا  ٢٣

  .١٣٩۵ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار) ،  - مھدي محرابي؛ فرشيد مبشري.

  

   

/ Pars Especial Economic Energy Zone/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Cloud computingپردازش ابري 

/ مدل مفھومي South Pars Gas Field/ ميدان گازي پارس جنوبي Infrastructure/ زيرساخت Modelsمدل ھا 

Conceptual framework 

   

 ٩۵٠٠٠٧  

  چکيده 

ي رو به رو علي رغم شرايط قانع کننده براي رفتن به سمت رايانش ابري صنايع باال و پايين دستي نفت و گاز با چالش ھاي فن

ھست که مھمترين آنھا تاکيد بر امنيت داده، داده ھاي بسيار بزرگ و سرمايه گذاري عظيم در ساختار فناوري اطالعات که 

رويکرد مھاجرت به سمت رايانش ابري در عصر حاضر را ميطلبد بنابراين با توجه به اين نگرش ابر عمومي از ريسک 

که در اين زمينه ارائه ميگردد مھاجرت به سمت ابر خصوصي و ھيبريدي است ھدف بااليي برخوردار است و راه حل ھايي 

اين پايان نامه بررسي الزامات و نيازمندي ھاي پياده سازي ابر خصوصي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

يد و خدمات ابر خصوصي در است پس از ارائه تعريف و پيشينه موضوع در مرحله الول به شاخص ھاي تاثير گذار در تول

سازمان مختلف پرداخته ميشود در مرحله دوم با توزين بخشيدن به اين شاخص ھا و تناسب سازي ھا آنھا با قوانين و مقررات 

وزارت نفت براساس دستورالعمل ھا ميپردازد در مرحله سوم با براورد عوامل موثر در منطقه بر اساس تعريف رسالت 

اقتصادي انرژي پارس جنوبي به مقايسه شاخص ھاي بدست آمده با عوامل موثر در منطقه پرداخته ميشود سازمان منطقه ويژه 

  تا الزامات الزم جھت پياده سازي تعريف و روشن گردد.

  

  

/ سھيل سرحدي؛ تورج بررسي امکان بکارگيري فرآيندھاي جداسازي غشايي به منظور کاھش اسيديته نفت خام نوروز  ٢۴

فرآيند) ، -کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده تحصيالت تکميلي، رشته مھندسي شيمي -ارجمند. محمدي؛ مھدي

 ١٣٨٧.  

  

   

 Reservoir/ خواص مخزن Sweeteningسازي  / شيرينCrude oil/ نفت خام Membrane/ غشا Separationجداسازي 

properties استخراج نفت /Petroleum exploration اسيد /Acid 

   

 ٨٧٠٢۵٨  

  چکيده 

با توجه به مضرات نفت ھاي سنگين و اسيدي مانند ارزش اقتصادي پايين و خورندگي باال در خطوط لوله ،تجھيزات فرآيندي 

سرچاھي و پااليشگاھھا ،اختالل در فرآيند جداسازي آب ازنفت در نمک زداھا وسيستم دفع آب صنعتي ،بررسي بر روي منشا 



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

٢٢ 
 

پژوھش و توسعه صنعت نفت الزامي ميباشد.از اين رو در اين پايان نامه تحقيق بر روي منشا اسيديته در اسيديته نفت براي 

غشا جھت - نفت خام مانند نفت خام نوروز ، روش ھاي کاھش اسيديته و پيشنھاد جھت به کارگيري فرآيند ترکيبي استخراج

دو مرحله فرآيندي مجزا مي باشد. در اولين مرحله شبيه  کاھش اسيديته نفت خام انجام گرفته است.طراحي فرآيند براساس

براي نفت خام ھمراه با ترکيب اسيدي فرضي (ترکيبات نفت خام در HYSYS ٣.٢سازي استخراج با حالل توسط نرم افزار 

باشد.در مرحله شبيه سازي شبيه به ترکيبات نفت خام مخزن نوروز )که شامل انتخاب حالل موثر معادله حالت و آناليز نتايج مي

با به KMS ROPRO ٧.٠دوم بازيابي حالل جھت زدودن نمک ھا و ترکيبات ھيدروکربني از حالل توسط نرم افزار

کارگيري فرآيند جداسازي غشايي(اسمزمعکوس)شبيه ساري شده است. الزم به ذکر است به خاطرمحدوديت در وارد کردن 

ه عنوان اطالعات آناليز يوني ورودي (خوراک غشا)اطالعات خوراک تمامي ترکيبات موجود درفاز مايع استخراج شده ب

ورودي به غشا به گونه اي تعيين شده است که در برگيرنده اکثر ھيدروکربن ھاي موجود در فاز مايع استخراج شده (نتايج 

٣.٢ HYSYSيج به دست آمده از )، حالل، ترکيب اسيدي فرضي و يون ھاي معمول موجود در آب ميباشد.در نھايت تمامي نتا

  ھر دو نرم افزار ادغام و مورد بررسي قرار گرفته تا نتيجه قابل قبولي حاصل گردد.

  

  

  

/ پريسا ھاي نفتي ايران ھاي مديريت کربن در سطح تاسيسات شرکت ملي پخش فرآورده سنجي تعريف پروژه بررسي امکان  ٢۵

انشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم، رشته منابع طبيعي محيط زيست) ارشد(د کارشناسي - باقري ينگجه؛ ابراھيم فتائي، کرباسي.

 ، ١٣٩٣.  

  

   

 National Iranian Oil Products Distributionھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهInstallationsتاسيسات 

Company (NIOPDC مديريت پروژه /Project managementسنجي  / امکانFeasibility study مکانيسم توسعه پاک /

)Clean Development Mechanism (CDMاي  / گازھاي گلخانهGreenhouse gasesاکسيد  دي / کربنCarbon 

dioxide 

   

 ٩٣٠٠٢٧  

  چکيده 

انتشار گازھاي گلخانه اي از قرن نوزدھم در اثر انقالب صنعتي و تغيير کاربري زمين آغاز گرديد. در حال حاضر بسياري 

ھاي منتشرکننده اين گازھا براي اقتصاد جھاني و زندگي مدرن امروزي ضروري است. افزايش گازھاي گلخانه اي از فعاليت 

) است، با افزايش دما و تغييرات آب و ھوا مرتبط مي باشد. از آنجا که تغيير CO٢در جو که مھمترين آن ھا دي اکسيد کربن (

در سطح بين المللي نياز خواھد داشت. براساس کنوانسيون تغيير آب و ھوا آب و ھوا  مشکلي جھاني است. لذا به راھکارھايي 

، کشورھاي پيشرفته (به ويژه کشورھاي اعضا سازمان ھمکاري و توسعه اقتصادي) متعھد مي شوند که اقداماتي براي سرمايه 

ضو به منظور توانمندسازي گذاري، گسترش و سھولت انتقال فناوري ھاي سالم زيست محيطي به کشورھاي در حال توسعه ع

آن ھا در اجراي کنوانسيون انجام دھند. پروتکل کيوتو جھت تقليل ھزينه ھاي مربوط به کاھش انتشار نشر سه راھکار تجارت 

) را ارائه نموده است.  کنوانسيون تغيير آب و ھوا و پيامد آن CDM) و مکانيسم توسعه پاک (JI)، اجراي مشترک(ETنشر(
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از اقدامات زيست محيطي جامعه جھاني است رھيافت ھا و چالش ھاي حاصل از اجراي پروتکل کيوتو براي پروتکل کيوتو 

جوامع مختلف، سودمندي ھاي متعدد و متفاوتي در بر خواھد داشت. با توجه به آن که اقتصاد ايران در حال حاضر وابسته به 

جھان قرار داشته، در پاره اي از مناطق زيست بومي آسيب  منابع انرژي فسيلي است، کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشک

پذير و شکننده برخوردار است و از طرف ديگر اقدامات بھينه سازي متعدد و موثري در ساليان اخير در کشور انجام گرفته 

از نرم افزار است، لذا ھدف اصلي در مديريت مکانيسم توسعه پاک شناخت روش ھاي مقابله با گرمايش جھاني و استفاده  

فني، اقتصادي و زيست محيطي در تعيين انتشار گازھاي گلخانه اي براي روش ھاي مختلف و تعيين سھم بھينه سازي مصرف 

و شناخت نحوه استفاده پروژه  ٢٠٣٠ انرژي نيروگاه ھا و صنايع در کاھش انتشار گازھاي گلخانه اي و دي اکسيد کربن تا سال 

ک در صنايع ايران مي باشد.  در اين پايان نامه پروژه مکانيسم توسعه پاک از طريق نرم افزار ھاي ھاي مکانيسم توسعه پا

فني، اقتصادي و زيست محيطي پروفرم براي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي(آذربايجان شرقي) در کشور ايران تعريف 

شرقي) از نظر مصرف و شدت انرژي الکتريکي و  شده است، در ابتدا شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران ( آذربايجان

سوخت فسيلي مورد بررسي دقيق قرار گرفته و ارزيابي کمي و کيفي انرژي مصرفي جھت برآورد پتانسيل ھاي صرفه جويي 

و راھکارھاي بھبود راندمان مصرف انرژي در فرآيند توليد و ماشين آالت و بھينه سازي و کاھش مصرف در شرکت ملي 

ورده ھاي ايران(آذربايجان شرقي) ارائه گرديد و با نرم افزار فني، اقتصادي و زيست محيطي پروفرم آثار محيطي و پخش فرآ

مالي پروژه ھاي تجديد انرژي و کارايي شرکت ملي پخش فرآورده ھاي ايران(آذربايجان شرقي) مورد بررسي و  ارزيابي 

ميزان کربن، ميزان سود يا نرخ ماليات ، برگشت سرمايه و آناليزھاي قرار گرفت و با توجه به اطالعات و داده ھاي الزم 

مالي پروژه مکانيسم توسعه پاک را در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي ايران(آذربايجان شرقي) به صورت گرافيکي تھيه و 

زم را براي مديريت تجزيه و تحليل نھايي توسط نرم افزار پروفرم صورت گرفت و با انتخاب سناريوھاي مختلف زمينه ال

  پروژه ھاي زيست محيطي در صنايع فراھم خواھد کرد.

  

  

  

و مطالعه رفتار تريبولوژي و  CVDبررسي پارامترھاي موثر در اعمال اليه نازک نانوساختار کاربيد تيتانيم به روش پالسما  ٢۶

دکتري(دانشگاه تربيت مدرس،  -اني./ علي شانقي؛ عليرضا صبورروح اقدم، شاھرخ آھنگراني؛ تقي شھرابي فراھخوردگي آن

  .١٣٩٠ دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت از فلزات) ، 

  

   

/ تيتانيم Conservation/ حفاظت metals/ فلزات Corrosion/ خوردگي Plasma/ پالسما Nanostructureنانوساختار 

Titanium سايش /Wear خواص مکانيکي /Mechanical properties 

   

 ٩٠٠١٠٨  

  چکيده 

پارامترھاي مختلفي بر روي خواص ساختاري، فازي و ھمچنين خواص سايشي و خوردگي پوشش کاربيد تيتانيم تاثير گذار 

يک اليه نازک کاربيد تيتانيم بر روي زير اليه فوالدي اعمال گشته و  CVDھستند. در اين رساله با استفاده از روش پالسما 

و منحني رامان و ھمچنين خواص نانو  SEM،XRD،XPSواص ساختاري و فازي پوشش کاربيد تيتانيم با استفاده از سپس خ



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

٢٤ 
 

تست سايش پين بر روي ديسک و تست  AFMمکانيکي، رفتار سايشي و خوردگي پوشش کاربيد تيتانيم به ترتيب با استفاده از 

ت. مطابق نتايج بدست آمده نوع ترکيب، شبکه کريستالي و نوع ھاي پالريزاسيون و امپدانس مورد بررسي قرار گرفته اس

بافت کريستالي مھمترين عامل در تغيير خواص مکانيکي پوشش(ھمانند مدول االستيک) در مقياس نانو متري ميباشد، ھمچنين 

ندازه ذرات در ميکرون، ا٤ )،ضخامت ٢٠٠ نتايج نشان دھنده تشکيل اليه ھمگن و يکنواخت نانو ساختار با بافت مرجح(

ميلي ولت نسبت به الکترود مرجع ١٠ و پتانسيل خوردگي در محدوده ٠.٢ نانو متر،ضريب اصطکاک در محدوده ٦ محدوده 

SCE دقيقه است. دماي پوشش دھي و چرخه کاري تاثير قابل توجھي بر روي رفتار سايشي و  ١٢٠ در مدت زمان پوشش دھي

درجه سانتي  ٥١٠ درجه سانتي گراد تا  ٤٧٠ بطوريکه با افزايش دماي پوشش دھي ار خوردگي پوشش کاربيد تيتانيم دارند، 

درصد کاھش يافته و افزايش ٢٢ درصد و مقاومت دربرابر تغيير فرم پالستيک پوشش حداقل ١٠ گراد، چسبندگي پوشش حداقل 

)گرديده است. بھترين ١١١ بافت ( ) و افزايش شدت٢٠٠ درصد منجر به تغييربافت مرجح (٥٠ درصد به ٣٣ چرخه کاري از 

درجه سانتي گراد از لحاظ خوردگي در چرخه کاري  ٤٩٠ درصد و دماي ٥٠ پوشش از لحاظ رفتار سايشي، در چرخه کاري 

  درجه سانتي گراد حاصل شده است.٤٩٠ درصد و دماي ٤٠ 

  

  

  

/ نگارنده مھيار نادري؛ استاد راھنما نفتيبررسي تاثير چسبندگي ھزينه ھا بر ميزان سود شرکت ملي پخش فراورده ھاي   ٢٧

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، گروه مديريت  -عاطفه حسيني ؛مشاور صنعتي اميد صابرفرد.

  .١٣٩۴ بازرگاني، رشته مديريت بازرگاني) ، 

  

   

 National Iranian Oil Productsھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهProfits/ سود Costsھا  ھزينه

Distribution Company (NIOPDC مدل ھا /Models آزمون ھا /Testsھاي عملياتي  / ھزينهOperating costs 

   

 ٩۴٠٠٠۶  

  چکيده 

در اين تحقيق به بررسي تاثير چسبندگي بھاي تمام شده کاالي فروش رفته و ھزينه ھاي اداري،عمومي و فروش بر ميزان سود 

ت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران پرداخته شده است.براي رسيدن به اين ھدف يک فرضيه اصلي و سه فرضيه درشرک

شرکت از شرکت ھاي پااليش نفت پذيرفته شده در بورس  ٨ فرعي مطرح گرديدند براي ازمون فرضيات تحقيق داده ھاي 

 ١٣٨٧ دفمند برگزيده و از داده ھاي دوره زماني بين سالھاي اوراق بھادر تھران با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيک ھ

نتايج حاصله نشان دھنده اين است که بين چسبندگي ھزينه ھا با  براي انجام ازمون اماري مورد استفاده قرار گرفتند. ١٣٩٢ تا 

فروش،عمومي و اداري و  ميزان سود رابطه معکوس وبين چسبندگي بھاي تمام شده کاالي فروش رفته و چسبندگي ھزينه ھاي

  چسبندگي ساير ھزينه ھاي عملياتي با ميزان سود ھمين رابطه وجود دارد.

  



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

٢٥ 
 

ھا(مطالعه  ھاي حرا در راستاي حفاظت از آن شناختي جنگل ھاي بوم بررسي تاثيرات آلودگي نفتي و عوامل تخريب بر ارزش  ٢٨

کارشناسي ارشد(دانشگاه دانشگاه تھران،  - لي زاھد./ زھره احمدي؛ حسن ھويدي، محمدعموردي خليج ناي بند عسلويه)

  .١٣٩٣ دانشکده محيط زيست، رشته برنامه ريزي،مديريت و آموزش محيط زيست) ، 

   

 Assaluye/ عسلويه Forest/ جنگل Destruction/ تخريب Ecologyشناسي  / بومPetroleum pollutionآلودگي نفتي 

   

 ٩٣٠٠٢٨  

  چکيده 

گونه ھاي مختلف گياھي است که خاص مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري اند و در رديف بارورترين مانگرو نام عمومي 

اکوسيستمھاي ساحلي ھستند. اين جنگل ھا ارزش ھاي بوم شناختي متعددي دارند. رويشگاه حرا خليج ناي بند در بطن پارک 

ايران(منطقه ويژه اقتصادي پارس) واقع گرديده  ملي ناي بند و در فاصله نزديکي از بزرگترين مجموعه صنعت نفت و گاز

است. در سال ھاي اخير قسمت اعظمي از جنگل ھاي حراي اين منطقه خشک و تخريب شده است. کاھش وسعت اين جنگل ھا 

 مي تواند شاخصي از تاثير آلودگي و عوامل تخريب بر آن ھا باشند. در اين تحقيق به منظور بررسي تاثيرات آلودگي نفتي و

عوامل تخريب بر مقدار کمي ارزش ھاي بوم شناختي(توليد چوب،علوفه،توليد اکسيژن و جذب کربن دي اسيد) جنگل از تغيير 

مساحت به عنوان شاخص تغييرات مقدار کمي ارزش ھاي بوم شناختي استفاده شد. به منظور برآورد مساحت جنگل ھاي در 

استفاده گرديد.  ENVI١٤.٨در محيط نرم افزار  ETMسنجنده +   Landsat٧از تصاوير ماھواره  ٢٠١٣ و  ٢٠٠٠ سال ھا 

مترمربع به مساحت  ١٣٧٧٠٠ مترمربع از جنگل ھاي حراي خور ھاله کاسته شده در حالي که  ١٠٣٥٠٠ در اين بازه زماني 

ه مساحت جنگل ھاي متر مربع ب ١٤٠٣١٠٠ جنگل ھاي حراي خور عسلويه افزوده گرديده و به طور کلي در اين بازه زماني 

حراي خليج ناي بند افزوده گرديده است. در اين تحقيق براي کمي سازي ارزش ھاي بوم شناختي مدنظر از روابط آلومتريک 

و از تغيير مساحت به عنوان شاخص تغييرات کمي ارزش ھاي بوم شناختي مدنظر، استفاده شد. با اين تغيير مساحت صورت 

مترمکعب اکسيژن بيشتري توليد شده و  ٨٢٩٥٠٥٦،٢٤ کيلوگرم علوفه و  ٦٧٤١٤ /٠٢وب، کيلوگرم چ ٨٤٠٥٣ /٩١گرفته 

 ٤٣PPM /٦٠مترمکعب کربن دي اکسيد بيشتري جذب شده  است. نتايج نشان مي دھد که وجود غلظت متوسط  ٤٣٦٥٩٦ /٦٩

 ،TPH  ھمترين عامل تخريب جنگل نداشته است و م ١٣٩٢ در خاک درختان مورد بررسي تاثيري بر مرگ درختان تا سال

ھا در چند سال اخير عدم دسترسي و کاھش دسترسي درختان به آب مي باشد. رھا سازي حق آبه محيط زيستي از سد 

گاوبندي، رعايت حريم پارک ملي ناي بند، رعايت کامل اصول محيط زيستي، آموزش محيط زيست به مردم و مسئولين، 

راھکارھايي است که براي حفاظت از اين زيست بوم ارزشمند و  Mangrove actionو پروژه  MBAاجراي برنامه 

  ممانعت از تخريب بيش از پيش آن پيشنھاد مي شود.
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٢٦ 
 

/ مژده کريمي بابا احمدي؛ حسن بررسي تاثير فرھنگ سازماني بر توامندسازي کارکنان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران  ٢٩

(دانشگاه پيام نور، گروه علمي مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي گرايش تشکيالت کارشناسي ارشد -درويش؛ رضا رسولي.

  .١٣٨٩ و روشھا) ، 

  

   

/ بھداشت و درمان Employee empowerment/ توانمندسازي کارمندان Organizational Cultureفرھنگ سازماني 

Health & medical صنعت نفت /Petroleum industry سازگاري /Adjustment 

   

 ٨٩٠١٧٨  

  چکيده 

فرھنگ  عنصري پيچيده است وبه سادگي قابل  بيان نيست. عده اي  فرھنگ سازماني را اساس شکل گيري توانمند سازي مي 

دانند. سازمانھايي به موفق  به اجراي فرايند توانمندسازي مي شوند که داراي اصول ارزشي ( ارزشھا تقويت کننده فعاليتھا 

باشند. مديراني که از ارتباط ميان توانمند سازي با فرھنگ سازماني آگاھي دارند قادرند کارکنان  خود را  ھستند) تعريف شده

تشويق به توانمندسازي کنند. شما وقتي گروه کاري موفق داريد که محيطي  فراھم سازيد تا کارکنان بتوانند با به کار گيري 

حقق اھداف گام بردارند. به اين فرايند فرھنگ توانمند سازي مي گويند.  يکي استعدادھا، دانش ، مھارت  و تجربياتشان براي ت

از عواملي که در کنار فرھنگ توانمندسازي مي تواند نقش سازنده اي داشته باشند وجود منابع است. در بسياري از سازمانھا 

مديران و سرپرستان است. گاھي مي توان منابع ( سرمايه، مواد، ماشين آالت،، نيروي انساني)  فقط  تحت نظارت و کنترل 

کنترلھاي غير ضروري بر منابع را کاھش يا حذف کرد.  تحقيق حاضر تحقيقي توصيفي و کاربردي است که سعي بر 

توصيف، تحليل وتفسير شرايط موجود را دارد و جھت جمع آوري اطالعات ازروش ھاي پيمايشي ( ميداني) استفاده شده است.   

وضعيت موجود فرھنگ  سازماني را در  ٢٠٠٠ ، از مدل چھار مولفه اي  ودوازده  شاخصه  دنسيون در سال  در اين تحقيق

سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران  و ارتباط آن را با توانمند سازي کارکنان سازمان از پرسشنامه توانمندسازي 

ي کارکنان حوزه ھاي مربوط اداري   مالي ودرماني ( اعم از روان شناختي نيروي انساني استفاده شده است .  جامعه آمار

نفرمي باشند و با استفاده از  ١٣٠٠ پزشکي و پيرا پزشکي)  سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت تھران که مجموعا بالغ بر 

تجزيه و تحليل داده ھا  نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و پرسشنامه  ميان آنھا توزيع شد. جھت ٣٠٠ فرمول آماري کوچران 

اسميرنوف استفاده گرديد.    -، ضريب ھمبستگي پيرسون و آزمون کلموگروف T، آزمونھاي آماري  SPSSاز نرم افزار 

نتايج بررسي فرھنگ سازماني در کارکنان سازماني  بھداشت ودرمان  صنعت نفت تھران ، و تاثير آن بر پنج مولفه  احساس 

شايستگي حق انتخاب داشتن، احساس موثر بودن و احساس اعتماد داشتن به عنوان مولفه ھاي اصلي معني دار بودن، احساس 

توانمند سازي کارکنان، نشان داد که درگير شدن در کار، ماموريت، يکپارچگي و انطباق پذيري به ترتيب بيشترين تاثير را 

افراد را تشويق کنيم تا نقش فعال تري در کار خود ايفا کنند و  برتوانمند سازي کارکنان داشتند.  توانا سازي به اين معناست که

تا آنجا پيش بروند که مسئوليت بھبود فعاليت ھاي خويش را بر عھده بگيرند و در نھايت به حدي از توان برسند که بدون 

  مراجعه به مسئول باالتر بتوانند تصميماتي کليدي اتخاذ کنند.
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٢٧ 
 

/ زکيه اکبري؛ مختار ميزان بھره وري کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بررسي تاثير ھوش ھيجاني بر  ٣٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته آموزش و بھسازي منابع انساني) ،  - رنجبر؛ احمد ھاشمي، غالمرضا زماني.

 ١٣٩۴.  

  

   

/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Productivityوري  / بھرهPersonnel/ کارکنان Emotional quotientھوش ھيجاني 

Pars Especial Economic Energy Zone منابع انساني /Human resource آزمون ھا /Tests 

   

 ٩۴٠٠٣٣  

  چکيده 

پژوھش حاضر با ھدف بررسي تاثير ھوش ھيجاني بر ميزان بھره وري کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصاي انرژي پارس 

ن پژوھش از نوع توصيفي_پيمايشي بوده و جامعه آماري پژوھش کليه کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انجام شد اي

با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گيري  ٣٢٢ نفر ميباشد پس از تعيين حجم نمونه برابر ٢٠٠٠ انرژي پارس که برابر 

و ھوش ھيجاني  ١٩٨٠ ھش پرسشنامه بھره وري ھرسي و گلداسميت بصورت تصادفي بعنوان نمونه انتخاب شده اند ابزار پژو

استفاده شد پايايي پرسشنامه ھا از طريق آمون آلفاي کرونباخ گرفته شد که براي پرسشنامه ھاي ھوش  ١٩٩٥ سيبر يا شرينگ 

ن داده شد که ھوش )ميباشد با استفاده از آزمون رگرسيون خطي نشا٠.٧١ و ٠.٧٩ ھيجاني و بھره وري به ترتيب برابر (

ھيجاني و ابعاد آن بر ميزان بھره وري کارکنان تاثير معنا داري دارد و نيز نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که پنج مولفه 

درصد و در مجموع پنج مولفه  ٣ /٣ھوش ھيجاني قادر به پيش بيني بھره وري بوده که متغير خودآگاھي در اولين مرحله 

درصد)از تغييرات متغير بھره وري را  ١٥ /٧(  ١٥٧/٠ظيمي، انگيزشي، ھمدلي و مھارت اجتماعي توانسته خودآگاھي، خودتن

تبيين کنند و ھمچنين يا توجه به آزمون فريدمن شاخص خودآگاھي از شاخه ھوش ھيجاني و استراتژيک از ابعاد بھره وري 

  .باال ترين رتبه (ميانگين) را نسبت به ديگر ابعاد داشته است
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٢٨ 
 

/ دھي الکتروشيميايي سريا تھيه شده به روش رسوب -بررسي خواص خوردگي و مورفولوژي پوشش نانوکامپوزيت نيکل  ٣١

مھندسي، -دکتري(دانشگاه تربيت  مدرس، دانشکده فني -حسين حسن نژاد؛ نقي شھرابي فراھاني؛ عليرضا صبور روح اقدام.

  .١٣٩٠ مواد) ،  گروه مھندسي، رشته خوردگي و حفاظت از

  

   

/ Nickel/ نيکل Nanocomposite/ نانو کامپوزيت Corrosion protection/ حفاظت از خوردگي Corrosionخوردگي 

 Modeling/ مدل سازي Oxides/ اکسيدھا Electrochemistry/ الکتروشيمي Precipitateرسوب 

   

 ٩٠٠١٠٣  

  چکيده 

اکسيد سريم بکار گرفته شد.در اين روش پوشش نانو -نو کامپوزيت نيکلدر اين تحقيق روش نويني براي پوشش دھي نا

اکسيد سريم از محلول حاوي يونھاي نيکل و سريم بدون افزدون نانو ذرات تشکيل شد.مکانيزم تشکيل -کامپوزيت نيکل

شيميايي و روشھاي اکسيد سريم با استفاده از روشھاي ولتامتري چرخه اي کرنو امپرمتري امپداس الکترو -پوششھاي نيکل

پيشرفته الکترو شيميايي ھمچون اليپسيومتري درجا طيف سنجي رامان دجا و بازتابش درجا مورد بررسي قرار گرفت.   براي 

باتوجه به نتايج،دو   xpsو  xrd ftirمطالعه ميکروساختار و مورفولوژي پوشش ھاي حاصل مورد استفاده قرار گرفتند. 

،پوشش ١٠٠ بستگي دارند.در نسبت باالي Ni:Ceاکسيد سريم پيشنھاد شد که به نسبت  -نيکلمکانيزم براي تشکيل پوشش 

 ١٠٠ تشکيل شده شامل جزاير پراکنده از اکسيد سريم ميباشد که در زمينه نيکل پخش شده است.از طرفي در نسبت کمر از 

يونھاي سريم در محلول پوشش دھي منجر  پوشش تشکيل شده شامل کامپوزيت ھمگن از نيکل و اکسيد سريم مي باشد.افزودن

به افزايش سرعت جوانه زني و افزايش کارايي و بازدھي فرايند پوشش دھي مي شود اما تاثيري در مکانيزم جوانه زني نيکل 

مطالعات اليپسومتري و بازتابش درجاي فرايند رسوب  نمي گذارد و ھمچنان جوانه زني به صورت لحظه اي انجام مي پذيرد.

افزايش ضخامت و زبري پوشش - ٢ جوانه زني نيکل نيکل-١ کل خالص نشان دھنده دو مرحله اي بودن ان ميباشد که شامل ني

-١ مرحله تقسيم کرد: ٥ اکسيد سديم را مي توان به - مي باشد.ھمچنين نتايج نشان ميدھد که فرايند رسوب پوشش کامپوزيت نيکل

افزايش - ٥ اکسيد سريم-تشکيل پوشش نيکل-٤ جوانه زني ثانويه نيکل- ٣ اکسيد سريم تشکيل اليه اي از- ٢ جوانه زني اوليه نيکل

ضخامت و زبري پوشش.با توجه به مطالعات ساختاري پوشش،نيکل داراي ساختار نانو کريستاله بوده در حاليکه اکسيد سريم 

زه دانه نيکل شده و با افزايش بيشتر افزودن يونھاي سريم به محلول پوشش دھي منجر به کاھش اندا ساختاري امورف دارد.

اکسيد - ساختار نيکل از حالت نانو کريستاله به امورف تغيير پيدا ميکند.مطالعات خوردگي پوششھاي نيکلCe:Ni=٠.٢آن((

اکسيد سريم نسبت به پوشش نيکل ٣.٤wt٪ و  ١.٢ سريم نشان ميدھد که مقاومت به خوردگي پوشش نانو کامپوزيت حاوي 

اکسيد سريم به سبب بھبود ١.٢wt٪ برابر افزايش پيدا ميکند.افزايش مقاومت به خوردگي پوشش ٥٠ و  ٤ يب خالص به ترت

ساختار و کاھش زبري سطح پوشش مي باشددر حاليکه تشکيل پوششي با مقاومت به خوردگي بسيار باال ذر غلظت 

 ٪٣.٤wt اکسيد سريم مي باشد.افزايش بيشتر درصد وزني اکسيد سريم به سبب تشکيل پوشش نانو کامپوزيت ھمگن از نيکل و

وبيشتر در پوشش منجر به کاھش و افت مقاومت به خوردگي پوشش به سبب تشکيل ترک و عيوب در   ٥.٢wt٪ اکسيد سريم

  پوشش ميگردد.
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٢٩ 
 

رضايي؛ / نگارش آمنه بررسي رابطه ھوش فرھنگي بر عملکرد شغلي کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٣٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي واحد  - استاد راھنما محسن قدمي ؛ استاد مشاور فاطمه فراھاني ، مھران موسوي نجات.

علوم وتحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت و برنامه ريزي فرھنگي، رشته برنامه ريزي امور فرھنگي) ، 

 ١٣٩٣.  

  

   

 Pars Especial/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Personnel/ کارکنان Cultural intelligenceھوش فرھنگي 

Economic Energy Zone شغل /Occupations فرھنگ /Culture مديريت عملکرد /Performance management 

   

 ٩٣٠٠٢٢  

  چکيده 

مان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ھدف از اين پايان نامه بررسي رابطه ھوش فرھنگي بر عملکرد شغلي کارکنان ساز

مي باشد.يافته ھا نشان مي دھد بي عامل فراشناختي و عملکرد کارکنان رابطه وجود ندارد ولي بين عامل شناختي و عملکرد 

  کارکنان رابطه وجود دارد.بين عامل انگيزشي، عامل رفتاري  و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد .

  

  

  

  

کارشناسي  -/ حميد خوبياري؛ ولي احمد سجاديان؛ محمدعلي عمادي.ي و جرياني مخازن گاز ميعانيبررسي رفتار فاز  ٣٣

  .١٣٨٣ مخازن ھيدروکربوري) ، -ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم تحقيقات، رشته مھندسي شيمي

  

   

/ مخزن ھيدروکربن Fluid flowل / جريان سياCondensate gas tank/ مخزن گاز ميعاني Phase behaviorرفتار فازي 

Hydrocarbon reservoir رگرسيون /Regression مدل ھا /Models شبيه سازي /Simulation 

   

 ٨٣٠٠٧۵  

  چکيده 

با توليد از مخازن گاز ميعاني، فشار آنھا به پايينتر از فشار نقطه شبنم رسيده و مايعات گازي تشکيل ميشوند و بدين ترتيب دو 

يعات گازي در مخازن حضور داشته و حلقه ايي از مايعات گازي در اطراف چاه تشکيل ميشود. مقدار مايع فاز گاز و ما

) ميان ORGيا  rsميعاني تشکيل شده با نزديک شدن به چاه افزايش مييابد و اين افزايش برابر با اختالف نسبت نفت به گاز (

کاھش فشار، کاھش مي يابد بدين  rsحيه ميباشد. با توجه به اينکه مقدار گاز ورودي به ناحيه اول و گاز جريان يافته در اين نا

ترتيب با نزديک شدن به چاه و کاھش فشار مقدار مايعات گازي تشکيل شده از فاز گاز افزايش مييابد.  در اين پروژه شبيه 

انجام شده است.  Eclipse ٣٠٠کيبي سازي رفتار فازي و جرياني سيال در اطراف چاه با استفاده از نرم افزار شبيه ساز تر

نتايج مطالعه نشان ميدھد که ترکيب اجزاي سيال اوليه مخازن گاز ميعاني ضمن حرکت در ناحيه دوم تغيير مينمايد بدين 
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صورتکه اجزاي ميانه تا سنگين در داخل مخزن تبديل به مايع شده و تجمع مينمايد و فاز گاز سبک ميشود و در نتيجه ترکيب 

ي توليدي از چاه نيز دائما در حال تغيير مي باشد. با کاھش فشار به سمت چاه مقدار اجزاي سبک در فاز مايع کاھش فازھا

مييابد و برعکس اجزاي سنگينتر فاز مايع افزايش مييابد و اين بدين معناست که ھرچه به سمت چاه ميرويم و فشار بيشتر افت 

سنگينتر ميشود. ھمچنين رفتار جرياني بعد از بستن چاه بستگي زيادي به پروفايل مينمايد، فاز گاز سبکتر شده و فاز مايع 

فشار، در صد اشباع و ترکيب سيال مخزن در نزديک چاه در لحظه بستن چاه دارد. در طول مدت توليد چاه قبل از بستن آن 

ود. بدين ترتيب با توجه به ترکيب کلي مخلوط مخزن عوض شده و مشخصات بحراني و منحني پوش فازي سيال عوض ميش

شرايط موجود سيستم حاکم بر اطراف چاه ميتواند مانند سيستم گاز ميعاني يا مانند مخازن نفت فرار عمل نمايد حضور اين 

مايعات گازي تشکيل شده باعث کاھش عبورپذيري نسبي فاز گاز در ناحيه دو فازي شده و ميزان تحويل دھي چاه را کاھش 

نيز تاييد کننده تاثير رفتار خاص  Pansystemحاصل از بررسي دادھھاي چاه آزمايي با استفاده از نرم افزار ميدھد.  نتايج 

جرياني اين مخازن در نتايج چاه آزمايي ميباشد. ھمچنين بررسي تاثير عدد موئينگي بر پارامترھاي اصلي نشان ميدھد که با 

ار اطراف چاه افت داشته و بدين ترتيب محاسبات تحويل دھي چاه اعمال آن، ميزان کاھش عبورپذيري نسبي و کاھش فش

  دقيقتر خواھد شد.

  

  

  

/ مريم کدخدائي؛ ژل-بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوساختار خودترميم کننده اکسيد تيتانيوم اعمال شده بوسيله فرايند سل  ٣۴

  .١٣٩۴ مواد) ،  ن و معماري، رشته مھندسيارشد(دانشگاه مالير، دانشکده عمرا کارشناسي - علي شانقي، ھادي مرادي.

  

   

ژل  - / روش سلTitanium oxide/ تيتانيم اکسيد resistor/ مقاومت Nanostructure/ نانوساختار Corrosionخوردگي 

Sol- gel method ترميم /Repair 

   

 ٩۴٠٠٢۴  

  چکيده 

وشش انجام شده است. پوشش خودترميم کننده جز مطالعات زيادي روي تاثير پديده خودترميم شوندگي بر رفتار خوردگي پ

پوشش ھاي ھوشمند  بوده که در عين نوپا بودن به علت پتانسيل ھاي کاري باال در صدر توجه قرار دارند و تحقيقات گسترده 

س از اي براي بھبود و توسعه آن ھا در حال انجام است و اساس کارشان بر ميکروکپسوله کردن استوار است. به نحوي که پ

ايجاد خراش سطح و تخريب پوسته ميکروکپسوله ، مغزي ميکروکپسول آزاد شده و در مجاورت جز ديگر  واکنش دھد و 

قابليت از دست رفته پوشش را  باز گرداند. بنابراين بھترين راه حفاظت مواد و افزايش قابليت و بازده پوشش ھا ، ساخت يک 

حين آسيب ديدگي يا ايجاد ترک ، ترميم کند. اين روش شامل پر کردن اليه به اليه  پوشش خود ترميم شونده است که خود را در

روکش ھاي خود ترميم شونده با حامل ھاي مولکولي حاوي مواد ممانعت کننده است که به شکل نانو مخازن مرتب شده اند و 

يد تيتانيوم ، اکسيد آلومينيوم و اکسيد زيرکونيم اين اليه ھا به تعداد زياد روي ھم قرار دارند. پوشش ھاي سراميکي ھمانند اکس

به دليل دارا بودن خواص سايشي و خوردگي مناسب داراي کاربرد قابل توجھي در صنايع ھستند و ھمچنين روش ھاي اعمال 

در  ژل مي باشد.-و...وجود دارد. که در اين ميان بھترين روش استفاده از فرايند سل PVDژل، -، سلCVDمختلفي ھمانند 
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 ٢ /٨،  ٤/١اين پژوھش ، پوشش ھاي خودترميم شونده پايه تيتانيا حاوي درصدھاي مختلف ممانعت کننده بنزو تريازول ھمانند 

اعمال شده و سپس رفتار فازي و  ٧٠٧٥ و آلومينيوم  ٣١٦ ژل بر روي سطح فوالد -ميلي ليتر با استفاده از فرآيند سل ٤ /٢و 

)، FT-IR) ، طيف سنجي مادون قرمز (GI-XRDده از روش تفرق اشعه ايکس (مورفولوژي به ترتيب با استفا

) مورد بررسي قرار گرفت. ھمچنين AFM)، ميکرروسکوپ نيروي اتمي (FE-SEMميکروسکوپ الکتروني رويشي(

ضخامت پوشش ھا بوسيله روش اليپسومتر ي و رفتار خوردگي آن بوسيله روش ھاي پالريزاسيون تافلي و اميدانس 

درصد نمک طعام ارزيابي شده است. نتايج بيانگر ايجاد پوشش کامال ھمگن، يکنواخت  ٣ /٥) در  محلول EISکتروشيميايي (ال

  و عاري از ترک است، ھمچنين با افزايش ميزان بازدارنده مقاومت به خوردگي افزايش مي يابد.

  

  

  

)در سنگ مخزن FMSفيزيکي و تصويري (ھاي تعيين شکستگي سنگ مخزن به کمک نمودارھاي پترو بررسي روش  ٣۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، دانشکده  - / ھنگامه عرفانيان؛ عبدالمجيد اسدي، مسيح افقه.مزدوران

  .١٣٩٠ علوم پايه، رشته زمين شناسي) ، 

  

   

/ مخزن مزدوران Diagramودار / نمPetrophysic/ پتروفيزيک Reservoir rock/ سنگ مخزن Fractureشکستگي 

Mozdooran reservoir زمين شناسي /Geology تخلخل /Porosity تراوايي /Permeability ميدان گاز خانگيران /

Khangiran gas field 

   

 ٩٠٠١٠١  

  چکيده 

ستگي ھا در شکستگي ھاي طبيعي در مخازن نقش اساسي در مھاجرت و توليد ھيروکربورھا دارد ، از اين رو شناسايي شک

جنبه ھاي مختلف توليد و توسعه اين ميادين بسيار اھميت دارد. در اين تحقيق با تفسير نمودارھاي تصويري زمين شناسي که 

يک ابزار قوي براي مطالعه و شناسايي شکستگي ھا ، شيب اليه بندي و ديگر پديده ھاي زمين شناسي در اطراف چاه مي باشد 

ھمي را درباره شيب ، امتداد ، اليه بندي و ديگر پديده ھاي زمين شناسي را فراھم مي کنند. مطالعه و اين نمودارھا اطالعات م

حاضر ، يک بررسي و تحقيق جامع دانشگاھي در زمينه نمودارھاي تصويري و نمودارھاي پتروفيزيکي ميباشد که بدين 

نرم افزار  MultiMinوفيزيکي با استفاده از مدل منظور در مرحله اول به ارزيابي تخلخل و تراوايي در نمودارھاي پتر

Geolog  ميپردازيم و سپس به تجزيه و تحليل آماري براي تعيين تراکم شکستگي ھا ، امتداد و جھت شيب آنھا با استفاده از

تاثير ميپردازيم و براساس تلفيق نتايج تفسير نمودارھاي تصويري و نتايج ارزيابي پتروفيزيکي  GeoFrameنرم افزار 

سازند مزدوران در ميدان گازي خانگيران مورد بررسي قرار  ٣٥ و  ٣٣ ،  ٣١شکستگي ھا را بر کيفيت مخزني در چاه ھاي 

  گرفت و در نھايت با تھيه ي مقطع عرضي گسترش جانبي شکستگي ھا بين چاه ھاي مذکور بررسي شده است.
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/ نگارش ايوب وحيد؛ استاد در شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتيريزي عملياتي  بررسي زمينه ھاي استقرار نظام بودجه  ٣۶

- کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت دولتي -راھنما مازيار صابري.

  .١٣٩۴ مالي) ، 

  

   

 Nationalھاي نفتي ايران ( رآورده/ شرکت ملي پخش فPerformanced-based budgetingريزي بر مبناي عملکرد  بودجه

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC بودجه /Budgets مدل ھا /Models اثربخشي /

Effectiveness کارايي /Efficiency 

   

 ٩۴٠٠١١  

  چکيده 

تصادي پوياي امروزي و نقاط ضعف بودجه ريزي سنتي و عدم پاسخگويي به نيازھاي واحدھاي تجاري و اداري در شرايط اق

تحوالت مشکالت و پيچيدگي ھاي عصر حاضر اقتضا ميکند که جھت اعمال تدابيري منطقي اقدام به برنامه ريزي صحيح، 

تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد ھماھنگي در امور مربوط به نيازمندي ھاي جوامع تحوالتي در بودجه ريزي صورت 

ودجه ريزي مناسب ميتواند بسيار موثر باشد و بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم بودجه ريزي پذيرد. استفاده از يک سيستم ب

است که باعث کارايي و اثربخشي و استاندارد سازي فعاليت ھا و افزايش پاسخگويي و بھبود عملکرد مي گردد. بوذجه ريزي 

شرکت ھاي موفق در دھه ھاي اخير بوده است و عملياتي يکي از مکانيزم ھاي اصالحي حساس و برجسته مالي و حسابداري 

کارايي خودرا در بخش دولتي به اثبات رسانيده است. سوالي که در رابطه با اين ابزار کارامد مطرح است اين است که چرا 

مناسب  تعداد محدودي از دولت ھا از بودجه ريزي عملياتي استفاده ميکنند و چه الزامات و مکانيزم ھايي جھت اجراي کامل و

بودجه ريزي عملياتي استفاده ميکنند و چه الزامات و مکانيزم ھايي بمنظور اجراي کامل و مناسب بودجه ريزي عملياتي از 

سوي دولت ذرنظر گرفته شود. در اين تحقيق سعي شده است ضمن تعاريف مناسبي از بودجه ريزي بويژه بودجه ريزي 

به بررسي زمينه ھاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شرکت ملي پخش  عملياتي با الگو گيري از مدل سه عاملي شه

فراورده ھاي نفتي ايران بپردازد جامعه آماري پژوھش مديران ارشد و کارکنان امور مالي شرکت ملي پخش فراورده ھاي 

ابزار مورد استفاد در اين  نفر مشخص گرديد.٢٧٤ نفر ميباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ٩٦١ ملي به تعداد 

پژوھش پرسشنامه امکان سنجي برمبناي مدل شه بوده است. آزمون آماري مورد استفاده بمنظور بررسي فرضيه اصلي و سه 

و آزمون تي تک که بر اساس نتايج آزمون فرضيه اول توانايي استقرار بودجه ريزي عملياتي  spssفرضيه فرعي نرم افزار 

د و ھمچنين بر اساس دو معيار ديگر يعني اختيار و پذيرش زمينه استقرار بودجه ريزي عملياتي در در شرکت وجود ندار

شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران وجود دارد و در نھايت بر اساس يافته ھاي آزمون فرضيه اصلي که به بررسي 

ي نفتي پرداخته شد زمينه استقرار بودجه ريزي زمينه ھاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شرکت ملي پخش فراورده ھا

  عملياتي در شرکت وجود ندارد. پژوھش حاضر بر اساس ھدف کاربردي است.
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 داود موسي قاسمي؛ به راھنمايي /سازي فرآيند احتراق در کوره صنعتي با سوخت گازي سازي و بھينه بررسي، شبيه  ٣٧

رشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مھندسي مکانيک، رشته مھندسي کا - با مشاوره روح االمين، ايمان. - .طغرايي

  .١٣٩۴ مکانيک) ، 

  

   

/ Simulation/ شبيه سازي Heat transfer/ انتقال گرما Fuel/ سوخت Furnaces/ کوره ھا Combustionاحتراق 

 Modeling/ مدل سازي Optimizationسازي  بھينه

   

 ٩۴٠٠١٢  

  چکيده 

ينه  سازي کوره ھاي صنعتي که بزرگترين مصرف کننده  انرژي در صنعت نفت ھستند، امري ضروري است. اين امروزه بھ

اقدام عالوه بر کاھش ھزينه ھا و حفظ ھزينه ھا و حفظ محيط زيست، به ايمني و تدوام توليد نيز کمک ميکند.ھدف از اين 

آروماتيک  چھارم واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي  از طرح ٦٠٠٢ پژوھش بررسي، شبيه سازي و بھينه سازي کوره 

پارس است. اين کوره با سوخت گازي و مکش طبيعي کار کرده و از تجھيزات کليدي آن مجتمع پتروشيمي به شمار مي رود.  

رفت. در اين پژوھش آخرين تحقيقات و مقاالت روز دنيا و روشھاي نوين عمليات کوره ھاي صنعتي مورد مطالعه قرار گ

استفاده شد. اطالعات اوليه الزم براساس مدارک و مستندات فني طراح و سازنده و  FIHRبراي شبيه سازي  از نرم افزار

شرايط عملياتي کوره جمع آوري و اعمال شد. در بررسي به تاثيرات و جنبه ھاي مختلف ھواي اضافه بر بازده و کارکرد 

درصدي ھواي  ٧ نترل آن بيان شد. و نشان داده شد در شرايط يکسان، ھر کاھش عملياتي کوره پرداخته ، و راھاي مختلف ک

اضافه، يک در صد افزايش بازده را به دنبال داشته و سنجش فشار کوره در ناحيه سقف محفظه احتراق بايد به عنوان مالک 

ديگر مثل تغيييرات در دسته لوله  براي کوره انتخاب شود. اقدامات  mbar٢٤/ ٠کنترل مکش قرار گرفته و حداکثرتا خالء 

ھاي ناحيه جابجايي ، تغييرات نحوه کنترل عمليات و منابع تلفات حرارت در کوره ھا نيز مورد بررسي قرار گرفت و 

درصدي در بازده  ٢ /٤راھکارھاي عملي براي افزايش بازده  کوره ارائه شد. پيشنھادات ارائه شده در اين پژوھش افزايش تا 

موارد مطرح  به ھمراه ميتواند داشته باشد که صرفه جويي قابل توجھي در ھزينه ھاي سوخت کوره به دنبال دارد.کوره را 

  شده در اين پژوھش قابل استفاده در ساير کوره ھاي صنعتي است.
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٣٤ 
 

/ مجيد اندايش؛ مھين يبررسي شرايط تشکيل ھيدرات گازي و تخمين ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن ھيدرات گاز  ٣٨

کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد باھنر کرمان، دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي شيمي گرايش  - شفيعي؛ امير صرافي.

  .١٣٩٠ مخازن ھيدرو کربوري) ، 

  

   

 / منطق فازيSurface active agent/ ماده فعال سطحي Neural network/ شبکه عصبي Gas hydrateھيدرات گازي 

Fuzzy logic 

   

 ٩٠٠١٠٧  

  چکيده 

تشکيل ھيدراتھاي گازي به عواملي از جمله وجود آب کافي،وجود ھيدروکربنھاي سبک به عنوان مواد تشکيل دھنده ھيدرات و 

شرايط مناسب دما و فشار،بستگي دارد.فشار تشکيل ھيدرات ھاي گازي وابسته به پارامترھاي دما،چگالي مخصوص و ترکيب 

ست.روابط تجربي مختلفي براي تخمين فشار تشکيل ھيدرات ھاي گازي در دماي معين ارائه شده است.در اين اجزاي آن ا

تحقيق ابتدا اين روابط تجربي معرفي و با يکديگر مقايسه شد و در نھايت به کمک طراحي  مدلھايي از شبکه ھاي عصبي و 

بر اين با اضافه نمودن چگالي مخصوص به عنوان يک  عالوه شبکه ھاي نروفازي فشار تشکيل ھيدرات تخمين زده شد.

پارامتر ورودي مستقل در ھر دو مدل کاھش محسوسي در خطا مشاھده گرديد.مدل شبکه نروفازي از مدل شبکه عصبي از 

با دقت بيشتري برخوردار بود. در قسمت بعد،به مطالعه ظرفيت ذخيره سازي گاز پرداخته شد.در اين زمينه نيز تالش شد تا 

طراحي مدلھايي از شبکه ھاي عصبي و شبکه ھاي نروفازي،به تخمين ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي مقدار فشارگاز 

طبيعي غلظت ماده فعال کننده سطحي بود نشان داده شد که ھر دو مدل از دقت بااليي در جھت تخمين ظرفيت ذخيره سازي 

شده افزايش مقدار ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در ھيدرات  گاز طبيعي برخوردار مي باشد.به کمک مدل ھاي طراحي

(سديم دودسيل سولفات)توانايي بيشتري در sdsگازي در حضور مواد فعال کننده سطحي تاييد گرديد. ماده فعال کننده سطحي 

  (دودسيل پلي ساکاريد گليکوسيد)از خود نشان داد.dpgمقايسه با ماده فعال کننده سطحي 
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٣٥ 
 

حيدري،  / گلناز صارمي؛ نسترن حاجينفت مناطق مرکزي ايران ERPبررسي فرآيندھاي مديريت دانش در سيستم   ٣٩

  . ١٣٩١  MBA موسسه آموزش عالي مھر البرز، رشته مديريت، کارشناسي ارشد -مستوفي. فريدون

  

   

 Enterpriseزي منابع سازمان (/ برنامه ريHuman resource/ منابع انساني Knowledge Managementمديريت دانش 

Resource Planning (EPR روش دلفي /Delphi method شرکت نفت مناطق مرکزي ايران /National Iranian 

Central Oil Company مدل مفھومي /Conceptual framework 

   

 ٩١٠٠٢٨  

  چکيده 

مزيت رقابتي در اقتصاد دانش محور امري در محيط رقابتي امروز، بکارگيري دانش به منظور مديريت سازمان و کسب 

ضروري است. مديريت دانش در شرکت ھاي نفت و گاز از اھميت بسزايي برخوردار است چرا که اکثرا  پروژه محور 

ھستند. پروژه ھا از جھات مختلف به يکديگر شباھت زيادي دارند، چنانچه دانش حاصل از پروژه ھاي قبلي حفظ و به درستي 

وند، مي توان بر موفقيت پروژه ھا تاثيرگذار بود. بايد به دانسته ھا و تجارب افراد درگير در پروژه ھا اھميت داد بکارگرفته ش

و به دانش حاصل از تجارب افراد به عنوان يک دارايي با ارزش نگاه کرد و به درستي آن را حفظ نمود و در بين افراد درگير 

با استفاده از روش دلفي، فرآيندھاي مديريت دانش در پروژه ھاي نفت و گاز  شرکت در پروژه ھا تسھيم کرد. در اين تحقيق 

به عنوان بستري براي بھبود اجراي مديريت دانش در سازمان استفاده  ERPنفت مناطق مرکزي بررسي مي گردد و از سيستم 

رآيندھاي مديريت دانش در چرخه در نفت مناطق مرکزي مي شود، سپس ف ERPمي گردد.   ابتدا توصيفي از مدل مفھومي 

بررسي مي شود و  ERPعمر پروژه ھاي توسعھميادين نفت و گاز بررسي مي گردد . بر اساس يافته ھاي حاصل شده، سيستم 

 پيشنھاداتي جھت بھبود سيستم در راستاي مديريت دانش ارائه مي گردد.
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٣٦ 
 

/ سميه حيدري؛ محمد ) در يکي از مخازن نفت سنگين ايرانVAPEXل (بررسي کارايي فرايند بازيافت نفت به کمک  حال  ۴٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي علوم تحققات، گروه مھندسي، رشته  - صادق آيت اللھي؛ محمدرضا جعفري نصر.

  .١٣٨٩ پژوھش و پااليش) ، - مھندسي نفت

  

   

/ Modeling/ مدل سازي Heavy oil resorvoirن / مخازن نفت سنگيSolvent/ حالل Oil recoveryبازيافت نفت 

/ کارايي Enhanced oil recovery (EOR/ ازدياد برداشت نفت (Computer simulationاي  سازي رايانه شبيه

Efficiency پااليش /Refining سيالب زني /Water flooding 

   

 ٨٩٠١٧۴  

  چکيده 

ر اساس به کار گيري حالل، نسبتا جديد و ھنوز تحت توسعه  ميباشند . روش ھاي غير حرارتي  ازدياد برداشت نفت  سنگين  ب

مطلوب تر به نظر مي   VAPEXاز ميان اين روش ھا که به جاي اثر حرارت بر قابليت انحالل حالل  تکيه دارند، 

ظھور يافته  ١٩٩١ ( استخراج توسط بخار حالل) به عنوان يک فرايند بازيافت عملي و امکان پذير از سال   VAPEXرسد.

است.در اين فرايند بخار ھيدروکربن ھاي سبک به صورت خالص ( در مخازن با فشار پايين)  و يا مخلوط آنھا با يک گاز 

حامل ميعان پذير ( در مخازن فشار باال) به عنوان حالل و از طريق يک چاه افقي در باالي سازند تزريق مي گردد و ضمن 

خزن، در آن نفوذ و انحالل پيدا ميکند. نفت درجا، در سطح مشترک حالل   نفت ، رقيق  و روان تماس  با توده  نفت سنگين م

گرديده و در اثر نيروي ثقلي به سوي چاه افقي توليد واقع در پايين سازند ريزش مي يابد. امکان اجراي اين فرايند در مخازن 

ت، يا با ھدايت حرارتي کم سنگ سازند، در کنار مزايايي داراي کالھک گازي يا ابخيزتحتاني ، با ضخامت اندک زير ساخ

نظير مصرف پايين انرژي ، ھزينه ھاي سرمايه گذاري کمتر و اتالف حرارتي ناچيز نسبت به روش ھاي حرارتي  ھمچون  

SAGD  "ياد شود.  ، و نيز بھبود کيفيت نفت در جاي مخزن ، ھمگي موجب شده  تا از اين فرايند به عنوان " تکنولوژي سبز

در قالب مدل    VAPEXمطالعات شبيه سازي در تحقيق حاضر شامل دو بخش عمده مي باشد:  نخست، ارزيابي فرايند 

شکافدار يک بلوک منفرد که از اطراف توسط شکاف ھاي عمودي و افقي احاطه شده، بيان گرديده است. نتايج ، تفاوت قابل 

شکافدار درمقايسه با مدل عادي فاقد شکاف، نشان مي دھد. به عالوه به سبب توجھي را در الگوي جريان حالل درون مدل 

اختالف نفوذ پذيري بلوک و شکاف در مدل شکافدار، حالل ابتدا ميان شکاف  ھا توزيع شده و سپس ازتمام بخش ھاي اطراف، 

و توده نفت سريعتر از توده حالل  شروع به نفوذ درون بلوک مي نمايد. بنابراين حالل ، نفت در جاي بلوک را احاطه کرده

در مدل شکافدار چند بلوکي   VAPEXشکل ميگرد که طي پيشرفت فرايند تخليه خواھد شد.  در ادامه ، بررسي فرايند 

صورت گرفته است . نتايج نشان ميدھد که شبکه شکاف ارتباطھا و اتصاالتي براي جريان حالل فراھم ميکند و از طريق آنھا 

تر جريان يافته و انگشت ھاي حالل طي ھمان مراحل آغاز فرايند شکل ميگرد که ميتواند به بلوک ھا ي واقع د ، حالل سريع

رفاصله دورتر از چاه تزريق نيز راه يابد. حالل تزريقي، در نزديک ترين شکافھا سريعا توزيع شده و بلوک ھاي آن منطقه در 

موقعيت چاه تزريق و نيز حضور شکاف ھا در سراسر مدل حالل به طور مرکز مدل زودتر تخليه ميگردند ھمجنين به دليل 

وسيع منتشر شده و شکاف ھا به عنوان ناحيه اي نفوذ پذير جھت انتقال حالل در تمام راستاھا عمل ميکنند. در نھايت، حالل 

گر بخش ھاي مدل را نيز تحت ميان بلوک ھا توزيع ميشود و به طور جانبي به اطراف و کنار ھاي مدل گسترش مي يابد تا دي

  تاثير قرار دھد. در ھر بلوک اخرين قسمتي که در معرض اثر حالل قرار ميگيرد مرکز بلوک ميباشد.
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٣٧ 
 

/ رضا بررسي کارايي فن آوري سنجش از دور جھت اکتشاف ھيدروکربوري در ناحيه شمال خاوري فروافتادگي دزفول  ۴١

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده  - اثقي، فاطمه مالمھرعليزاده.عزيز زاده؛ بھروز و فروتن ميرحسيني؛ مھران

  .١٣٨٩ علوم پايه، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي گرايش زمين شناسي نفت) ، 

  

   

/ زمين شناسي نفت Exploration/ اکتشاف Geology/ زمين شناسي Dezful embuymentفروافتادگي دزفول 

Petroleum geology تراوش /Percolation فناوري /Technology 

   

 ٨٩٠١٧۵  

  چکيده 

 - ھدف اين تحقيق ارائه يک  مدل نوآوري سازماني براي آموزش شرکت ملي نفت ايران ميباشد. براي تحقق نوآوري بھره

يشتر مدل گيري ھمزمان از مديريت دانش و رويکرد نوآوري باز در دستور کار قرار گرفت و به منظور تطابق ھر چه ب

نوآوري ارائه شده با شرايط شرکت، توجه به عوامل زمينه اي نيز مد نظر قرار گرفت. بدين ترتيب، در مدل پيشنھادي تحقيق، 

متغير مديريت دانش، رويکرد نوآوري باز و عوامل زمينه اي به عنوان متغير  ٣ نوآوري سازماني به عنوان متغير وابسته و 

ژوھش حاضر، از روش تحقيق ترکيبي يا آميخته استفاده شده و روش ھاي تحقيق کيفي و کمي بکار مستقل تعيين گرديد.  در پ

گرفته شده است براي شناسايي متغيرھاي مکنون مرتبه اول به عنوان ابعاد ھر يک از متغير ھاي اصلي مدل، در قالب اين 

جامعه و شيوه تجزيه تحليل خاص خود بود.  تحقيق، پژوھش ھاي جداگانه اي صورت گرفت که ھر يک داراي روش تحقيق،

قلمرو مکاني تحقيق در سطح شرکت ملي نفت ايران و شرکت ھاي فرعي و تابعه آن  بود که پراکندگي جغرافيايي آنھا در 

فرضيه ساختاري مي باشد.  در تحليل داده ھا در بخش کيفي از روش تحليل  ٣ پرسش و  ٧ سطح کشور است. تحقيق مشتمل بر 

وا و در بخش کمي از روش ھاي تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادالت ساختاري استفاده گرديد . جامعه تحقيق در محت

بخش کيفي، متون، اسناد، مدارک و خبرگان آموزش شرکت و در بخش کمي کارکنان سازمان آموزش شرکت بود. يافته ھاي 

ت متغيرھاي مستقل بر نوآوري  سازماني رد نمي گردد.  در ادامه  و با حاصل از تجزيه و تحليل داده ھا نشان مي داد اثر مثب

اتکاي به رد نشدن روابط متغيرھا، مدل پيشنھادي تحقيق با توجه به الگو برداري انجام شده  از شرکت ھاي نفتي  از طريق 

کت نفت ايران ميتواند به عنوان معرفي و ارائه زيرمدل ھا بسط يافت. بدين ترتيب، مدل مذکور در بافت سازماني آموزش شر

يک مدل نوآوري قابل قبول مورد استفاده قرار گيرد. اگرچه به نظر مي رسد در ديگر سازمان ھاي بزرگ نيز قابل استفاده 

  خواھد بود.
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٣٨ 
 

اني، / نيلوفر ظفرزاده؛ رضا موسوي حرمي؛ داود جھگوري در ميدان سرخون بررسي کيفيت مخزني سازند رازک و بخش  ۴٢

  .١٣٩٠ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته زمين شناسي نفت) ،  -احسان غفراني.

  

   

/ سنگ شناسي Geology/ زمين شناسي Razak Formation/ سازند رازک Reservoir propertiesخواص مخزن 

Petrology رخساره /Facies دياژنز /Diagenesis تخلخل /Porosity تراوايي /Permeability 

   

 ٩٠٠٠٩٧  

  چکيده 

بر ١٤ ھدف از اين مطالعه، بررسي کيفيت مخزني و عوامل کنترل کننده ان در سازند رازک و خش گوري، ميدان سرخون 

بر روي يال غربي طاقديس سرخون و متمايل به دماغه جنوبي اين طاقديس قرار گرفته  ١٤ روي يال غربي طاقديس سرخون 

رايندھاي دياژنتکي اثراتي را بر کيفيت مخزني داشته است.از تخلخل ھاي اوليه مي توان به است. شرايط رسوب گذاري و ف

تخلخل ھاي بين دانه اي و درون دانه اي اشاره کرد و از تخلخل ھاي ثانويه نيز انواع حفره اي ،قالبي،بين بلوري وشکستگي 

متري حدود  ٢٨٦٥ /١٠متري تا عمق  ٢٨٦٥ /٠٥مق قابل مشاھده مي باشد. ضخامت سازند رازک در چاه مورد مطالعه از ع

متر است.اين سازند از نظر سنگ شناسي بطور عمده از مارن و سنگ اھک با ميان اليه ھايي از مارن سيلتي،ماسه سنگ  ٤٤ 

 ميلي دارسي در تغيير ٩٢ تا  ٠ درصد و تراوايي از  ٢٠ تا١.٤ و کنگلومرا تشکيل شده است.در سازند رازک تخلخل بين

است.بخش گوري  Guri pay zoneاست.بخش گوري از دو قسمت تشکيل شده است، که بخش پاييني آن به نام گوري بازده ((

بطور عمده از سنگ اھک،سنگ اھک دولوميتي ھمراه با مارن سيلتي تشکيل شده است.بز اساس ارزيابي صورت گرفته اين 

متري مي باشد.کھاين بخش ازسنگ  ٢٦٦٠ متريتا عمق  ٢٦٠١ قسمت فاقد ھيدروکربور است. بخش گوري بازده از عمق 

اھک دولوميتي،دولوميت اھکي،سنگ اھک ماسه اي و بھمقدار کمتر از مارن سيلتي تشکيل شده است.بر اساس ارزيابي انجام 

درصد و  ٢٧  ١.١شده اين بخش حائي گاز بوده و توسعه تخلخل در قسمت بااليي بھتر از قسمت ھاي پاييني است.تخلخل بين 

ميلي دارسي درتغيير است.در سازند رازک و بخش گوري اثرات زيست آشفتگي نيز قابل مشاھده بوده و  ١٣٦ تا  ٠ تراواي از 

سيمان کلسيتي، ھم ضخامت حاشيه و کلسيت بلوکي تاثيراتي را بر تخلخل و تراوايي گذاشته است.بخش گوري درسه گره 

باز تشکيل شده است که داراي چھار دسته رخساره ميباشد. سازند رازک در چھار رخساره اي تاالبي،پشت سدي و درياي 

 گروه رخساره اي رودخانه اي ، باالي پھنه جزرومدي،ساحلي و تاالب که داراي شش دسته رخساره ميباشد.
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کارشناسي ارشد(دانشگاه  -ا؛ دانايي./ پيام مايلي فريدني؛ شھرام ھاشم نيھاي نفتي ايران بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده  ۴٣

  .١٣٩۵ پيام نور، رشته مديريت بازرگاني) ، 

  

   

 Nationalھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهIran/ ايران Petroleum product/ فرآورده نفتي Swapسوآپ 

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC درآمد ملي /National income وابستگي سياسي /

Political Affiliation بخش خصوصي /Private Sectorوري  / بھرهProductivity محيط زيست /Environment 

   

 ٩۵٠٠٠٧  

  چکيده 

پژوھش حاضر به بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده ھاي نفتي ايران پرداخته است. نوع تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي 

ش جامعه آماري اين تحقيق مديران و کارشناسان شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران در است. جامعه آماري پژوھ

منطقه (ستاد) و ھمچنين شرکت ھاي خصوصي فعال در زمينه سوآپ فراورده ھاي نفتي ميباشند، که با توجه به محدود بودن 

ش شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده است.روايي جامعه آماري از فرمول جامعه محدود کوکران استفاده شده است. ابزار پژوھ

پرسشنامه با استفاده از روش روايي تحليل محتوا مورد تاييد قرار گرفت. تجزبه و تحليل داده ھا با استفاده از نرم افزار 

SPSSجويي انجام شده است. بررسي نتايج نشان داد که سو آپ فراورده با متغير ھاي درامد ملي، وابستگي سياسي، صرفه ١٩

در ھزينه ھاي کشور، ايجاد انگيزه در بخش خصوصي، بھره وري بيشتر از تاسيسات کشور و حفظ محيط زيست رابطه 

  معناداري وجود دارد.

 

  

/ محمد مراديان بررسي مشکالت خانوادگي کارکنان شاغل در برنامه کار اقماري صنعت نفت ايران ساکن در شھر اصفھان  ۴۴

  .١٣٨٢ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت آموزشي) ،  - مرضا احمدي.زاده؛ آذر قلي زاده؛ غال

  

   

/ فشار Occupational stress/ تنش شغلي Esfahan/ اصفھان Petroleum industry/ صنعت نفت Personnelکارکنان 

 Family/ خانواده Psychological stressرواني 

   

 ٨٢٠٠۵٢  

  چکيده 

ش  بررسي رابطه اشتغال کارکنان در طرح اقماري صنعت نفت ايران، با مشکالت خانوادگي و اختالل در ھدف از اين پژوھ

اور تربيتي و تحصيلي فرزندان، مديريت خانواده، رفتار اجتماعي، روابط عاطفي و رواني  و وضعيت اقتصادي و معيشتي  

نفر بود که با روش طبقه اي و استفاده از فرمول  ١٣٣ دپيمايشي و نمونه آماري تعدا -خانواده بود.  روش پژوھش توصيفي

نفر) انتخاب گرديد. ابزار پژوھش دو پرسشنامه محقق ساخته بود که حاوي سواالت  ١١٦١ حجم نمونه از ميان جامعه آماري (

ايي پرسشنامه گويه مربوط به سواالت اصلي تحقيق بود و توسط کارکنان و ھمسران تکميل شد.  ضريب پاي ٤٥ دموگرافيک و 
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داده ھا  spssبرآورد شد.با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و به کارگيري نرم افزار  ٩٢ ھا با استفاده از آلفاي کرونباخ %

تجزيه و تحليل و نتايج نشان داد که: بين انجام کار اقماري در صنعت نفت با مشکالت خانوادگي رابطه معناداري بود. ھمچنين 

با اختالل در امور تربيتي،رواني و عاطفي و مديريت خانواده داراي رابطه معنادار دارد. ولي در ساير عوامل  کار اقماري

سالگي  ٤١ تا  ٢٠ رابطه معنا دار مشاھده نشد.  در رابطه با تاثير عوامل دموگرافيک مشاھده شد که ميانگين گروه ھاي سني 

فرزند و بيشتر در  ٥ چنين ميانگين کارکنان بدون فرزند نسبت به کارکنان سال به باال و ھم ٥١ در مقايسه با گروه سني 

فرزند و  ٤ - ٣مشکالت اقتصادي معنادار و مثبت بود. به عالوه  اختالف ميانگين کارکنان بدون فرزند نسبت به کارکنان داراي 

  بيشتر نيز در رفتار اجتماعي مثبت و معنا دار بود.

 

  

و  PHASTي از انفجار مخازن و انتشار گاز مايع در انبارھاي گاز مايع بر اساس نرم افزار بررسي ميزان خطرات ناش  ۴۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه سمنان، دانشکده مھندسي  -/ علي کردرستمي؛ فرامرز ھرمزي، مھدي پرويني.بررسي حريم ايمن

  .١٣٩۴ شيمي، رشته شيمي) ، 

  

   

/ گاز مايع Risk assessment/ ارزيابي احتمال خطر Gas reservoirsاز / مخازن گFire/ آتش سوزي Explosionانفجار 

Liquefied gas قابليت اشتعال /Flammability شبيه سازي /Simulation 

   

 ٩۴٠٠٢۵  

  چکيده 

استفاده مي شود. با توجه به اينکه براي شبيه سازي سناريوھا  QRAبراي انجام اين پروژه از روش ارزيابي ريسک کمي يا 

ه داده ھاي واقعي نياز است لذا انبار گاز مايع شھيد تندگويان نکا به عنوان محل مطالعه انتخاب شد و مطالعه روي مخزن ب

تني اين مرکز انجام گرديد. در اين روش با مراجعه به منابع معتبر ابتدا سناريوھاي محتمل انتخاب شد و اين  ١٥٠٠ موسوم به 

ادالت حاکم بر نرم افزار فست و استفاده از داده ھايي که با بازديد ، بررسي مستندات و سناريوھا با توجه به روابط و مع

مصاحبه با مديران و کارشناسان تاسيسات گاز مايع نکا بدست آمد ، شبيه سازي گرديد. در نتيجه پيامدھاي ممکن که انواع آتش 

دست آمد. شدت پيامد ھا در پيامدھاي از جنس آتش با و انفجار مي باشند براي ھر سناريو مشخص شد و ميزان شدت ھر يک ب

و شدت در پيامدھاي از جنس انفجار با افزايش فشار توليد شده ناشي از موج شوک  Kwm-٢حرارت تشعشعي بر حسب 

ت آمده بيان مي شود. سپس با استفاده از معادالت پرابيت مربوط به ھر پيامد و شدت پيامد ھا که قبال بدس  barانفجار بر حسب 

است ، ميزان درصد تلفات در ھر يک از نقاط داراي جمعيت در تاسيسات و بيرون تاسيسات (تاسيسات مجاور) بدست مي آيد. 

با استفاده از شدت پيامد ھا و معادالت پرابيت ، آسيب پذيري مجموعه در چند سطح ( درصد سوختگي درجه يک ، درصد 

صد مرگ غير مستقيم و ...  براي پيامدھاي آتش و درصد پارگي پرده گوش ، سوختگي درجه دو ، درصد مرگ مستقيم ، در

درصد شکستگي جمجمه ، درصد تخريب ساختمان ھا ، درصد مرگ مستقيم و ... براي پيامدھاي انفجاري ) ارزيابي مي شود. 

راج و با تلفيق کردن آن با احتمال سپس با استفاده از داده ھاي پايه موجود در منابع معتبر ، تکرارپذيري رويداد اوليه استخ

وقوع رويدادھاي مياني ، تکرارپذيري رويداد نھايي برآورد مي شود. براي بدست آوردن ريسک فردي در ھر يک از نقاط 

داراي جمعيت تکرارپذيري بدست آمده فوق در احتمال جھت وزش باد و احتمال شرايط جوي و احتمال مرگ و مير که پيش 
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بيه سازي سناريوھا بدست آمده بود ضرب شده و حاصلضرب ريسک فردي در نقطه مورد نظر است. با مقايسه تر از اين با ش

ريسک ھاي فردي نقاط مختلف با معيار انتخاب شده در اين مطالعه نتيجه گيري مي شود که کليه نقاط از اين حيث در منطقه 

ي است که برخالف ريسک فردي تعداد افراد در معرض ريسک قابل تحمل قرار دارند. مرحله بعدي محاسبه ريسک تجمع

ريسک را در ساعات شب و روز به تفکيک در نظر مي گيرد. براي تعيين ريسک جمعي تکرارپذيري ھاي متناظر با تعداد 

 که بدين ترتيب بدست مي آيند روي نمودار معيار رسم مي شوند. F-Nمرگ و ميرھاي يکسان را با ھم جمع کرده و زوج ھاي 

(منطقه ريسک قابل  ALARPطبق مقايسه نتايج با نمودار معيار ، کليه نقاط داراي جمعيت از لحاظ ريسک تجمعي زير خط 

تحمل يا ايمن) قرار داشته بنابراين تاسيسات بدون اينکه الزم باشد اقدام کاھنده اثرات تعريف و اجرا شود در منطقه يا حريم 

  ايمن ارزيابي مي گردد.

 

  

/ محبوب نقش حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در قالب خدمات مشاوره اي و اطمينان بخشيبررسي   ۴۶

  .١٣٨٩ ،دانشگاه آزاد اسالمي، رشته حسابداري. کارشناسي ارشد -حامدي؛ محمد سيراني؛ حسين پناھيان.

  

   

/ اثربخشي Business confidenceماني / اطمينان سازCounseling/ مشاوره Control/ کنترل Auditingحسابرسي 

Effectiveness کارايي /Efficiency مديريت ريسک /Risk management عملکرد /Performance شرکت ملي نفت /

 National Iranian Oil Company (NIOCايران (

   

 ٨٩٠١٧٧  

  چکيده 

تقويت کنترل ھاي داخلي در قالب خدمات  در اين پژوھش، نقش حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت ايران و اثربخشي آن بر

مشاوره اي و اطمينان بخشي مورد بررسي قرار گرفته است. ھدف از اين تحقيق بررسي تاثير خدمات مشاوره اي و اطمينان 

بخشي حسابرسي داخلي بر تقويت کنترل داخلي در قلمرو تحقيق بوده است. براي رسيدن به اين ھدف با استفاده از ادبيات 

ق که از مباحث روز حسابرسي داخلي نوشته شده اقدام به طراحي سواالت پرسشنامه گرديده و اعتبارسنجي اين سواالت تحقي

با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت.در مرحله بعدي پرسشنامه که شامل اطالعات دموگرافيک و سواالت 

نفر به روش نمونه گيري ساده انتخاب شده بودند توزيع و پس از جمع ١٠٠ نفر نمونه آماري که از ميان ٥٠ اصلي بود بين 

آوري مورد پردازش قرار گرفت. درمورد اطالعات دموگرافيک که شامل مدرک تحصيلي، رشته تحصيلي، رده سازماني و 

ريب ھمبستگي اسپرمن مورد سابقه کار بود داده ھا با استفاده از آزمون آناليز واريانس رتبه اي با معيار کروسکال واليس و ض

تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست امده نشانگر اين امر است که، افرادي که از تحصيالت بيشتري برخوردارند تاثير 

بيشتري را قائل بوده، در مورد رشته تحصيلي افرادي که تحصيالت مرتبط نسبت به حسابرسي داشته داشتند تاثير بيشتري را 

مورد رده سازماني افرادي که از رده سازماني برخوردار بودند نيز تاثير بيشتري را نيز قائل بوده اندلایر تاثير قائل بوده، در

سابقه کاري در پاسخگويي به سواالت در مواردي موثر و در مواردي بي تاثير بوده است. نتايج بدست آمده از پردازش 

فرض ١٤ فرض آماري خدمات مشاوره اي و ٦ فرض آماري  ٢٠ سواالت پرسشنامه فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي و 

 ٢٠ با استفاده از آزمون نسبت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که بيانگر اين امر است که از  آماري خدمات اطمينان بخشي
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ير کمرنگ فرض آماري بيانگر تاث ١٠ فرض آماري نشانگر تاثيرگذاري حسابرسي داخلي بوده و ١٠ فرض آماري مطرح شده 

حسابرسي داخلي بوده است اما درکل اين نتايج نشان ميدھد که ازنظر پاسخ دھندگان، خدمات حسابرسي داخلي شرکت ملي نفت 

ايران در دو حوزه مشاوره اي و اطمينان بخشي در جھت تقويت کنترل داخلي که فرضيه اصلي تحقيق بود تاثيرگذار بوده 

  است.

 

 

  

/ بابک موسوي؛ محمد نزن آستنيتي و مارتنزيتي بر روي فوالد ھاي زنگ ۶ پذيري استاليت  جوش سي و مقايسه قابليتربر  ۴٧

  .١٣٩٠ کارشناسي ارشد(دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشکده مھندسي مکانيک، رشته مھندسي مواد) ،  -رجبي.

  

   

/ Weldabilityپذيري  / جوشMaraging steel/ فوالد مارتنزيتي Austenitic stainless steelنزن آستنيتي  فوالد زنگ

 Heat treatment/ عمليات حرارتي Corrosion/ خوردگي resistor/ مقاومت Coatingپوشش 

   

 ٩٠٠٠٩٨  

  چکيده 

قطعات داخلي شيرآالت مورد استفاده در صنعت نفت و گاز،بدليل وجود ناخالصي ھا و ذرات جامد ساينده،الزم است عالوه بر 

گي،نسبت به سايش نيز مقاوم باشند.يکي از تکنيک ھايي که براي افزايش ھمزمان مقاومت خوردگي و سايشي مقاومت خورد

مورد توجه قرار گرفته است،ايجاد پوشش ھاي سخت است.در اين تحقيق،پوشش استاليت(سوپر آلياژ پايه کبالت)توسط فرايند 

تنيتي ايجاد شده و ريز ساختار و خواص مکانيکي زير اليه جوشکاري تيگ بر روي دو نوع فوالد زنگ نزن مارتنزيتي و آس

)به SEMوپوشش مورد بررسي قرار گرفته است.براي اين منظور از ميکروسکوپ نوري،ميکروسکوپ الکتروني روبشي (

و سختي سنجي ميکرو استفاده شده است.مقاومت فرسايشي پوشش طبق XRDX)،تفرق اشعه EDSھمراه آناليز کننده (

در دو حالت فرسايش و فرسايش توام با خوردگي مورد ارزيابي قرار گرفته است.ھمچنين نمونه ھاي  ASTM G٧٣داستاندار

پوشش داده شده در دو دما تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند.نتايج بدست آمده نشان ميدھد که ساختار پوشش متشکل از کاربيد 

ختار دندريتي است.اعمال پوشش استاليت منجر به افزايش قابل توجه در ھاي واقع در زمينه محلول جامد غني با کبالت با سا

ميکرو سختي و مقاومت سايشي فوالد ھاي زير اليه ميشود.در مورد نمونه ھايي که تحت شرايط خوردگي فرسايش قرار گرفته 

و در نتيجه کاھش وزن اندميزان کاھش وزن بيشتر ميباشد.اين موضوع نشان ميدھد خوردگي منجر به تشديد فرسايش شده 

بيشتري بدست آمده است.با انجام عمليات حرارتي،ميزان سختي نمونه ھا نسبت به نمونه ھاي عملياتي حرارت داده نشده حدودا 

  درصد کاھش ميابد.٢٠ به مقدار 
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واد نبوي زاده؛ / عباس حسيني؛ محمد جبھينه سازي عمليات اسيدکاري در يکي از مخازن ھيدروکربوري در جنوب ايران  ۴٨

) گرايش حفاري و استخراج) M.SCکارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي نفت( - محمد کمال قاسم العسکري.

 ، ١٣٨٩.  

  

   

 Reservoir/ سنگ مخزن Injuries/ آسيب Acidization/ اسيدکاري Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 

rock رسوب /Precipitate مخزن / خواصReservoir properties سازند /Formation مخزن کربناته /Carbonate 

tank 

   

 ٨٩٠١٧٢  

  چکيده 

صنايع نفت و گاز  به علت ھزينه سرمايه گذاري باال ھميشه به دنبال روش ھايي ھستند که نرخ بازگشت سرمايه سريعي را در 

قبا بازگشت سريع سرمايه کمک مي نمايد انگيزش چاه ھاي نفت پي داشته باشد. يکي از روش ھاي که به افزايش توليد و متعا

و گاز  مي باشد. در اين ميان اسيد کاري به عنوان يکي از روش ھاي قديمي ، موفق و داراي پشتوانه علمي و تجربي از گزينه 

ياز فرآوان به استحصال ھاي مورد توجه و مطلوب صنايع نفت مي باشد.  وجود منابع عظيم نفت و گاز  در  ايران و احساس ن

ھرچه بيشتر نفت و گاز از اين منابع (با توجه به وجود برخي منابع مشترک با کشورھاي ھمسايه) کمک به کم نمودن ھزينه 

ھاي توليد عاملھايي اند که توجه بيشتر به انگيزش چاه و بھروري بيشتر از چاه ھاي نفت و گاز را باعث شده اند. وجود منابع 

با تراوايي کم يکي ديگر از  عواملي است در اين ميان توجه خواص را  مي طلبد.  در اين تحقيق با توجه به اينکه   نفتي بسيار

ميدان نفتي پيشنھاد شده براي طراحي اسيد کاري از جنس سنگ ھاي کربناته مي باشد و عمليات بايد از نوع ماتريسي باشد، لذا 

به سازند و اسيد کاري ماتريسي پرداخته و سپس پارامتر ھاي موثر در اسيد کاري  ابتدا به موضوع چگونگي وارد آمدن آسيب

را تشريح داده شده، و در نھايت نيز يک رويه اسيد کاري براي چاه فوق طبق آزمايشات و نتايج گرفته شده از نمونه پيشنھاد 

ھمچنين با ھمکاري مھندسي بھره برداري  شده است. اين آزمايشات در پژوھشگاه صنعت نفت و توسط دستگاه ھاي مختلفي و

  انجام گرفته است.
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ھاي سنجش از دور (سنجنده استر و  يابي منابع نفت و گاز در محدوده شمال و غرب ايالم با استفاده از روش پتانسيل  ۴٩

+ETMو کنترل ( ھاي زميني در محيط GIS / .دانشگاه  -ليال پيره؛ ھوشنگ اسدي ھاروني، نادرفتحيان پور)کارشناسي ارشد

 .١٣٨٩ ،  )صنعتي اصفھان، دانشکده مھندسي معدن، رشته اکتشاف معدن

  

   

/ Anticline/ تاقديس Formation/ سازند Exploration/ اکتشاف Stratigraphyشناسي  / چينهGeologyزمين شناسي 

 Modeling/ مدل سازي Sedimentologyشناسي  رسوب

   

 ٨٩٠٠١۶٩  

  چکيده 

علوم مرتبط با زمين به دليل وجود عدم قطعيت باال که خود نتيجه ي فعاليت ھاي گوناگون و گاھي ناشناخته زمين شناسي در 

در يک منطقه مي باشد،عموما ما استفاده از مناطق قطعي باعث ايجاد ضريب خطا بزرگ مي گردد. باتوجه به اين واقعيت 

از پديده ھا ميگردد.مدل جديد به کار گرفته شده درعلوم گوناگون جھت  استفاده از منطق غير قطعي باعث توجيه بسياري

توجيه و مدل سازي پديده ھاي غير قطعي مدل فازي ميباشد.مدل فازي يک روش براساس دانش است که در آن اليه ھاي 

ذخاير ھيدرو مختلف در سوح مختلف وزن گذاري شده ودانش کارشناسي در آن داراي بيشترين نقش مي باشد.تراوش از 

کربوري ميتواند برخي تغييرات فيزيک و شيميايي بر روي پوشش ھاي سنگي،خاکي و گياھي واقع در مسير خود ايجاد 

نمايند.بسياري از اين تغييرات سطحي را ميتوان با آناليزطيفي داده ھاي ماھواره اي چند و يا ابر طيفي شناسايي کرد.در اين 

سيستم تصوير برداري ماھواره چند طيفي مي باشد،استفاده شده است.منطقه مطالعاتي در پھنه  تحقيق از داده ھاي استر که يک

زمين ساختي زاگرس جاي گرفته که از ديدگاه ساختاري بخشي از زون زاگرس چين خورده مي باشد.اين منطقه با مختصات 

زاگرس  و شمال غرب ايالم را شامل مي شود.،شمال ٠٣  ٣٤تا  ٣٣  ٤٧و عرض جغرافيايي  ٤٦  ٢٥تا  ٤٦  ٤طول جغرافيايي 

چين خورده به دليل حضور ميادين بزرگ نفتي،شرايط زمين شناسي مناسب و پيدايش انواع مختلفي از نفوذ ھاي 

ھيدروکربوري (نفوذھاي نفت سبک ونفت سنگين و گاز)در ساير کمربند چين خورده،آزمايشگاه مناسبي براي تست روش ھاي 

يک  ArcGISوبااستفاده از نرم افزارGISر در اکتشاف ھيدرو کربورھا ميباشد.در اين تحقيق ابتدا درمحيط طيفي سنجي از دو

بانک اطالعاتي از کليه داده ھاي اکتشافي دور سنجي(سنجيده استر)،زمين شناسي و ساختاري تھيه گرديد.بمنظور بازسازي 

ز روش طبقه بندي نظارت شده ي نقشه بردار زاويه طيفي کاني ھاي مرتبط با دگرساني نفوذ ھاي مئين ھيدروکربوري،ا

شاخص طيفي و روش Ls-fitاستفاده شد.عضو ھاي نھايي جھت اين طبقه بندي از روش ھاي پردازش نسبت ھاي باندي،

MTMF استخراج شدند.اليه ي اطالعاتي ليتولوژي نيز با روش نقشه بردارزاويه طيفي ساخته شد و عضو ھاي نھايي براي

بعدي پيکسل ھاي خالص تصوير بدون پوشش گياھي بدست آمدند.جھت جداسازي پوشش گياھي  nطبه بندي از نمايشاين 

استرس يافته نيز روش نقشه بردار زاويه ي طيفي به کار برده شد.عضوھاي نھايي اين طبقه بندي از طيف ھاي تصوير 

ين پردازش ھا اليه ي پوشش گياھي با سه کالس گياه شاخص گياھي تفاضلي نرمااليز شده استخراج شدند.بعد از انجام ا

خشک،گياه نيمه سبزو گياه سبز،اليه ليتوژي با چھار کالس سازند آسماري،سازند آغاجاري،سازندگچساران و سازند پابده،اليه 

ت و کلريت دگرساني ھا باچھار کاني شاخص دگرساني ھاي مرتبط بانفوذ ھاي ھيدروکربوري شامل کائولينيت،ھماتيت،ليموني

ايالم ساخته ش.در مرحله  ١:١٠٠٠٠٠ تھيه گرديد.اليه کنترل کننده ھاي ساختاري(گسل ھا و خط واره ھا)،با استفاده از نقشه 

بعد با استفاده از تلفيق اليه ھاي اکتشافي به روش منطق فازي،مناطق مستعد جھت اکتشاف منابع نفت و گاز در محدوده مورد 
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ن دھي فاکتورھا بر اساس درجه اھميتشان در رابطه با تراوش ھاي ھيدرو کربوري انجام شد.سه مدل مطالعه معرفي گرديد.وز

فازي جھت اين تلفيق تھيه گرديد.سه مدل بخاطر سه فاکتور ساختاري مختلف بود که شامل سه نوع بافر گسل،کل گسل ھا،گسل 

ر نھايت سه نقطه مطلوبيت مناق مستعد تراوش جنوب غرب بود.د-جنوب شرق و شمال شرق-ھا با دو راستاي شمال غرب

-ھاي ھيدروکربوري تھيه گرديد.اين سه نقش انطباق بسيار زيادي باھم داشتند به خصوص گسل ھا با راستاي شمال شرق

جنوب غرب،که نشان ميدھد گسل ھاي عمود بر محور تاقديس بيشترين تاثير را در مھاجرت موادھيدرو کربوري داشته اند.در 

نھايي عالوه بر محدوده ديگر نيز به عنوان نواحي مستعد تراوشھاي نفتي جھت بررسي ھاي اکتشافي،شناسايي و معرفي  نقشه

اسالم آباد -نقطه اميد بخش حاصل از مدل تلفيقي فازي،آلتراسيون ھا و محل يک چاه نفتي در منطقه بين ايوان٦ شدند.در پايان 

باباگير و  ھاي ار گرفت.حضور تاقديس(محورتاقديسصحرائي قر غرب(منطقه سرمست و باباگير)مورد کنترل

بانکول)،سازنده ھاي آھکي خرد شده و داراي اليه بندي فراوان (سازنده پابده و آسماري)،اکسيد ھاي آھن فراوان(ليمونيت و 

بسيار باال در خاک ھماتيت)،آثار کمي از کلريت،پوشش گياھي خاص(درختچه ھاي کوتاه و گاھا خشک شده)و وجود مواد آلي 

 کشاورزي(خاک سياه)را ميتوان از جمله شواھد صحرائي نشت مواد ھيدرو کربوري معرفي نمود.

  

  

/ نگارش محسن کريمي؛ استاد راھنما نادر کھنسال پتروگرافي و خواص مخزني سازند داالن بااليي در ناحيه فارس ساحلي  ۵٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، گروه زمين  -اني.قديم وند ؛ استاد مشاور داود جھاني ، احسان غفر

  .١٣٨٩ شناسي، رشته زمين شناسي) ، 

  

   

 Dalan/ سازند داالن Geology/ زمين شناسي Reservoir properties/ خواص مخزن Petrophysicپتروفيزيک 

formationشناسي  / چينهStratigraphy ميکروفاسيس /Microfacies محيط رسوبي /Depositional environments /

 Facies/ رخساره Zoningبندي  / زونDiagenesisدياژنز 

   

 ٨٩٠١۶٨  

  چکيده 

با گسترش وسيع در حوضه  ،سازند داالن با سن پرمين مياني تا بااليي داراي رخساره ھاي کربناته با ميان اليه ھاي تبخيري

به ھمراه سازند کنگان، مھمترين سنگ مخزن ھاي گازي در جنوب ايران و خليج  زاگرس و خليج فارس است . به طوري که

درصد منابع گازي دنيا را شامل مي شوند. به ھمين دليل و به منظور مطالعه دقيق ويژگي ھاي  ١٨ فارس بوده و بالغ بر 

ت . در ھمين راستا و در جھت تعيين شانول و راوي مورد مطالعه قرار گرفته اس ،ھما  ،اين سازند در ميادين آغار ،مخزني 

مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازک صورت گرفته است . در مجموع تعداد  ،فرايندھاي دياژنتيکي موثر بر خواص مخزني

به دقت بررسي  ٦ -و وراوي ٤ و  ٨ -شانول  ، ٦ - ھما  ، ١٣ - غار آمربوط  به چاه ھاي  ،مقطع نازک تھيه شده از مغزه  ٢٢١ 

گروه  ،(پھنه جزر و مدي )  Aگروه رخساره اي در اين سازند شناسايي شده که عبارتند از گروه رخساره اي  شد . چھار

( درياي باز) . بررسي ھاي صورت گرفته  D(سد) و گروه رخساره اي   Cگروه رخساره اي  ،(الگون)   Bرخساره اي 

اووئيدي دولوميتي داراي بھترين کيفيت و رخساره ھاي  رخساره گرينستون ،نشان دھنده اين است که از نظر کيفيت مخزني 

وکستون تا ماداستون درياي باز داراي کمترين کيفيت از نظر داشتن پتانسيل مخزني مناسب ھستند . اين گروه ھاي رخساره اي 
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ضخامت سوزني   در يک پلت فرم رمپ ھم شيب تشکيل شده اند . فرايند ھاي بيولوژيکي از قبيل آشفتگي زيستي و سيمان ھم 

ايجاد  ،نشان دھنده تحمل دياژنز دريايي در اين سازند است . از طرفي شواھدي از قبيل انحالل دانه ھاي ناپايدار آراگونيتي 

سيمان کلسيت اسپاري و سيمان  ،فضاھاي خالي نشانگر محيط وادوز دريايي و متئوريک است. گسترش سيمان انيدريتي فراگير

و گسترش شديد دولوميت ھاي دياژنزي دفني در داالن بااليي است. در مرحله بعد با استفاده از ھاي دروزي و ھم بعد 

اطالعات ارزيابي شده پتروفيزيکي چاه ھا در ناحيه مورد مطالعه که از طرف شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در اختيار 

 ،و مقايسه قرار  گرفت که بر اساس نتايج بدست آمده  واحد ھاي ھم نام درچاه ھاي مذکور با يکديگر مورد تطابق ،گذاشته شد 

از کيفيت مخزني  ٦ - در چاه وراوي  UDL-٤و   UDL-٣و  ٦ - در چاه ھا ھما  UDL ،٣-UDL ، ٢-UDL-٥زون ھاي 

از کيفيت  ٦ -در چاه وراوي   UDL-٤متوسط تا نسبتا خوبي نسبت به ساير واحد ھا برخورد دارند که در اين بين زون 

  بھتري نسبت به بقيه واحد ھا برخوردار است . مخزني

 

  

/ حنانه ھاي غشايي الياف ميان تھي براي جداسازي دي اکسيد کربن تاثير عمليات حرارتي بر روي کارايي تماس دھنده  ۵١

کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، دانشکده مھندسي نفت، گاز و  -احمدي؛ عبداللطيف ھاشمي فرد؛ ايرج خرم دل.

  .١٣٩۴ وشيمي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي) ، پتر

  

   

/ الياف Carbon dioxideاکسيد  دي / کربنSeparation/ جداسازي Heat treatment/ عمليات حرارتي Membraneغشا 

Fibers 

   

 ٩۴٠٠٢٨  

  چکيده 

)، بر پارامترھاي PEIلي اترايمايد (در اين پژوھش تاثير عمليات حرارتي  بر روي تماس دھنده غشايي الياف  ميان تھي پ

بررسي گرديد. غشاھا به روش وارونگي فازي کامال تر با تکنيک    CO٢ساختاري  و کارايي آنھا در عمليات جذب  و دفع  

و  ١٥ ، ٥درجه سانتي گراد در بازه ھاي زماني  ١٦٠ و  ١٢٠ ، ٨٠نخ ريسي ساخته شدند. سپس غشاھاي سنتز شده در دماھاي 

قيقه توسط ھواي گرم  تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند. به منظور بررسي تاثير ھواي گرم بر پارامترھاي  ساختاري د ٣٠ 

غشا و کارايي آن، تست ھاي شناسايي متنوعي به شرح زير انجام شدند : آزمون تراوايي گاز جھت اندازه گيري اندازه متوسط 

و تخلخل  توده غشا ، آزمون فشار بحراني ورودي آب و به ويژه  آزمون حفرات و تخلخل  موثر سطح، آزمون جرم حجمي  

کارايي  غشاھاي الياف ميان تھي در فرايند تماس گاز_ مايع  در عمليات جذب و دفع.  به عالوه مقدار مقاومت غشا از سرعت  

ين تاثير  در کمترين دما و کمترين زمان فاز مايع .انتقال جرم کلي نيز اندازه گيري شد. نتايج آزمايشگاھي نشان داد که بيشتر

دقيقه). اين نمونه  غشا داراي اندازه  ٥ درجه سانتي گراد و زمان  ٨٠ حرارت دھي بر ساختار غشا  گذاشته شده است ( دماي 

 bar ٣/٤و باالترين  فشار بحراني ورودي آب  m)  ١/٢٦/٨١و بيشترين  تخلخل  موثر سطح ( nm ٤٩/٩٧متوسط حفرات 

 ٢٢ . در نتيجه، ميزان ترشوندگي اين غشا نسبت به نمونه حرارت نديده و ديگر نمونه ھاي حرارت ديده  تقريب به ميزان بود

درجه سانتي  ٨٠ درصد کاھش يافت. ھمانند آنچه در عمليات جذب ديده شد، در عمليات دفع نيز غشاي حرارت ديده  در دماي 
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ازده دفع را نشان داد. بنابراين، انجام عمليات حرارتي روي غشاھاي الياف ميان تھي دقيقه بھترين کارايي و ب ٥ گراد و زمان 

  است.  CO٢پلي اترايمايد راھي ساده و آسان براي بھبود کارايي  اين نوع از تماس دھنده ھاي غشايي در عمليات جذب و دفع 

 

 

  

/ نگارش امين اسدزاده؛ استاد راھنما راورده ھاي نفتيتاثير فضاي اخالقي بر پاسخگويي سازماني کارکنان شرکت ملي پخش ف  ۵٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، رشته  -مجيد رستمي بشمني ؛ استاد مشاور سيامک کورنگ بھشتي.

  .١٣٩۴ نيروي انساني) ،  -مديريت دولتي

  

   

/ Personnel/ کارکنان Work environmentکار / محيط Ethics/ اخالق Organizational behaviorرفتار سازماني 

/ National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDCھاي نفتي ايران ( شرکت ملي پخش فرآورده

 Accountabilityپاسخگويي 

   

 ٩۴٠٠١٠  

  چکيده 

ي پخش فرآورده ھاي نفتي صورت اين تحقيق با ھدف سنجش تاثير فضاي اخالقي بر پاسخگويي سازماني، کارکنان شرکت مل

پذيرفته است. اين تحقيق از حيث ھدف کاربردي و از حيث روش توصيفي از نوع پيمايشي است و از آن جا که روابط بين 

متغيرھا بررسي ميشود از نوع ھمبستگي است. جامعه آماري کارکنان ستادي شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي مي باشند 

) است. براي محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ١٣٩٣ نفر (طبق اعالم امور اداري در دي ماه  ٩٧٤ که تعداد آنھا 

نفر برآورد گرديد. ابزار گردآوري داده ھا، پرسشنامه ٢٧٥ شده است و براساس محاسبات انجام شده ، حجم نمونه موردنظر 

ارزشي ليکرت سنجيده ميشدند. ضريب آلفاي  ٥ گويي که با طيف استاندارد سنجش فضاي اخالقي و پرسشنامه استاندارد پاسخ

و  ٠ /٨٩پرسشنامه سنجش فضاي اخالقي  ١٥ کرونباخ محاسبه شده در اين پژوھش، در يک مطالعه مقدماتي با توزيع 

تجزيه  ٢٠  نسخه Spssو بدست آمد. اطالعات بدست آمده حاصل از پرسشنامه ھا بوسيله نرم افزار  ٠ /٨٢پاسخگويي سازماني 

اسميرنوف، ضريب ھمبستگي اسپيرمن و آزمون رگرسيون جھت -و تحليل شد. از آزمون ھاي استنباطي آزمون کالموگراف

بررسي فرضيات استفاده شد.  يافته ھاي تحقيق نشان داد که فضاي اخالقي بر پاسخگويي سازمان کارکنان شرکت ملي پخش 

درصد تغييرات پاسخگويي سازماني به فضاي اخالقي  ٤٨ ه ھاي تحقيق نشان داد که فرآورده ھاي نفتي تاثير دارد. ديگر يافت

توجه مربوط ميشود. ھمچنين يافته ھاي تحقيق نشان داد که فضاي اخالقي قوانين و مقررات سازماني و فضاي اخالقي قوانين 

يجاب مي کند که کارکنان در شرکت و ضوابط اخالق حرفه اي بر پاسخگويي سازماني شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ا

ملي پخش فرآورده ھاي نفتي براي انجام وظايف و مشاغل شان بايستي سرسختانه از قوانين و مقررات شرکت ملي پخش 

فرآورده ھاي نفتي در درجه اول و سپس از قوانين و مقررات حرفه اي خويش تبعيت کنند، که به نوبت معرف رسميت بسيار 

  پخش فرآورده ھاي نفتي است. زياد در شرکت ملي
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تحليل تجربي و مدلسازي اثر بازدارنده ھا بر جلوگيري از رسوب آسفالتن در نفت خام با استفاده از مدل ترموديناميکي   ۵٣

دکتري(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مھندسي شيمي، گروه  -/ محمد مھدي شادمان؛ محسن وفايي سفتي.مايسليزاسيون

  .١٣٩۴ ته مھندسي شيمي) ، مھندسي شيمي، رش

  

   

/ مدل سازي Dynamic modelsھاي پويا  / مدلCrude oil/ نفت خام Asphaltene/ آسفالتين Precipitateرسوب 

Modeling بازدارنده شيميايي /Chemical inhibitor 

   

 ٩۴٠٠٢٨  

  چکيده 

زيان باري بر اقتصاد توليد نفت دارند. زيرا سبب رسوبات آلي به ويژه آسفالتن ھا در مخازن، چاه ھا و تجھيزات ، اثرات  

کاھش ميزان نفت توليدي و بسته شدن تجھيزات توليد نفت ميشوند. براي کنترل شيميايي رسوب آسفالتن از بازدارنده ھاي 

ستفاده از رسوب استفاده ميشود. در چند دھه گذشته، محققان بر روي توسعه مدل جامعي از پايداري آسفالتن در نفت خام با ا

ابزارھاي آزمايشگاھي و ترموديناميکي  تمرکز کرده اند. اکثر مدل ھاي ترموديناميکي اثر بازدارنده ھا   و اندازه توده ھاي 

آسفالتن را در نظر نميگيرند و ھم چنين موادي که به عنوان بازدارنده در مطالعات قبلي پيشنھاد شده   است در مقياس ميداني 

يباشند. دراين پژوھش اثر بازدارنده ھاي کاربردي و مقرون به صرفه، بر ھفت   نمونه نفت خام مرده مقرون به صرفه نم

مختلف و يک نمونه نفت زنده با روش ھاي مختلف آزمايشگاھي از ديدگاه ترموديناميکي و سينتيکي   بررسي شد و مدل 

،    ٦٥٦٠-ASTM  Dکاھي به کار رفته شامل روشھاي  مايسليزاسيون براي بازدارنده ھا توسعه داده شد.  روش ھاي آزمايش

SARA،وزن سنجي با فيلتر، آزمايش نقطه اي، آزمايش با سانتريفيوژ، توزيع اندازه  ،  پراکنده سازي نور، ويسکومتري

رفته  ذرات و تعيين حجم مولکولي آسفالتن مي باشد  که با اصالحات تجربي، قابليت تکرار پذيري و دقت اين روش ھا باال

است. نتايج ترموديناميکي نشان ميدھد ھمه  بازدارنده ھا در مورد نفت خام سنگين و سبک رفتار مشابھي دارند و ھر اندازه 

آسفالتن نمونه بيشتر باشد، ميزان تاثيرگذاري بازدارنده بر آن نفت بيشتر است. ھم چنين قدرت بازدارندگي يک بازدارنده به 

يدروکربني آن بستگي دارد. استفاده از بازدارنده ھاي  از لحاظ سينيتکي، منجر به پايداري آسفالتن گروه ھاي قطبي و زنجير  ھ

ھا در زمان ھاي  کمتر و کاھش سرعت  تشکيل رسوب آسفالتن ميشود. از نتايج  آزمايش ھاي وزن سنجي با فيلتر، آزمايش 

ات آسفالتن براي توسعه مدل مايسليزاسيون استفاده شد. با توجه نقطه اي،   تعيين حجم مولکولي  و داده ھاي توزيع اندازه  ذر

به   به ھزينه بر بودن  و زمان بر بودن تعيين جرم مولکولي آسفالتن، از محاسبات تعادل فازي داده ھاي رسوب، براي تنظيم  

مدل مايسليزاسيون در نظر گرفته  شد جرم مولکولي استفاده شد و با استفاده از مفھوم قطر معادل، اندازه توده ھاي آسفالتن در 

و الگوريتم ھاي مختلفي براي حل مدل ارائه شد. نتايج  نشان داد که مدلسازي بدون در نظر گرفتن اندازه گرفتن اندازه   توده 

آسفالتن  درصد است که با  استفاده از مدلسازي با در نظر گرفتن اندازه توده ھاي   ٢٨ /٦٥تا  ١١ ھاي آسفالتن داراي خطا ي 

مورد استفاده   CO٢درصد کاھش مي يابد. ھم چنين بازدارنده کوکنات دي اتانول آمين در تزريق گاز   ٩ /٣٨الي  ٥ /٨٣به  

پيش بيني بھتري دارد و ميزان خطا از    AEOSقرار گرفت  و نشان داده شد مدل توسعه يافته نسبت به مدل ھاي قبلي مانند 

  مي يابد.درصد کاھش  ٧ /٦به  ١١ /٣٥
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/ تحليل لرزه اي مخازن ذخيره مايعات درھنگام زلزله با درنظر گرفتن اثرات ديناميکي ناشي از حرکت غير خطي سطح آزاد  ۵۴

دکتري(دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مھندسي  - محمدعلي گودرزي؛ سعيدرضا صباغ يزدي ؛ محمدتقي احمدي.

  .١٣٨٨ عمران، رشته سازه) ، 

  

   

/ رفتار Laboratory study/ بررسي آزمايشگاھي Storage tankسازي  / مخزن ذخيرهSurface waveوج سطحي م

 Models/ مدل ھا Dynamic behaviorديناميکي 

   

 ٨٨٠٢٨۶  

  چکيده 

بر روي پديده تشکيل امواج سطحي در اثر اعمال بارھاي ديناميکي و موضوعات مرتبط با آن ر، تمرکز اصلي تحقيق حاض

قرار دارد. اثرات امواج سطحي تحت بارھاي لرزه اي ناشي از زلزله را ميتوان در چند مبحث مجزا مورد بررسي قرار داد 

) برآورد اثرات ٢ فنر متداول مورداستفاده توسط مھندسان طراح. -) ارزيابي تقريبات مدلھاي ساده جرم١ که عبارتند از: 

) روشھاي ٤ ) پديده برخورد امواج سطحي با سقف مخازن ذخيره . ٣ مخازن.  غيرخطي حرکت سطح آزاد بر رفتار ديناميکي

ھمه موضوعات مذکور در فصول مختلف مورد بررسي قرار گرفته  ،کاھش اثرات نا مطلوب امواج سطحي  در اين تحقيق

حقيقات قبلي در اين دليل اھميت موضوع و حجم اندک ت، ، پديده برخورد مايع با سقف مخازناست . ازميان مباحث مذکور 

از آنجاکه ھمه آيين نامه ھاي معتبر از  ،بطور مفصلتري مورد بررسي قرار گرفته است.  در رابطه با موضوع اول  ، مبحث

نحوه عملکرد اين مدلھاي ساده شده و  ،فنر براي شبيه سازي رفتار ديناميکي مخازن استفاده مي کنند -مدلھاي ساده شده جرم

مورد ارزيابي قرار ميگيرد. بدين منظوراز روش اجزاي محدود خطي براي  ،بوسيله روشھاي عددي   ،آن تقريبات ناشي از 

يعني برآورد حرکت ديناميکي امواج  ،مدلسازي مخزن و مايع درون آن بھره گيري شده است.  درخصوص موضوع دوم 

اج سطحي در ھنگام اعمال بارھاي لرزه اي دو عامل از بين عوامل موثر در برآورد صحيح ارتفاع ماکزيمم امو ،سطحي 

بررسي اثرات ناشي از اعمال ھمزمان مولفه ھاي افقي زلزله بر پاسخ ديناميکي  ،مورد بررسي قرار گرفته است. فاکتور اول 

فته مايع امواج در مخازن ذخيره مايعات مي باشد که با بھره گيري از مدل عددي اجزاي محدود و در حالت سه بعدي انجام گر

براي حالتي که ھر دو مولفه افقي زلزله  ،روابط تحليلي موجود براي محاسبه ماکزيمم ارتفاع امواج مايع  ،است .در اين قسمت

بررسي اثرات غير خطي ناشي از تغيير مکانھاي  ،توسعه داده ميشوند. فاکتور دوم  ،به صورت ھمزمان اعمال مي شوند 

بر  ،به تبيين مشخصه ھاي غيرخطي حرکت مايع و ارزيابي ميزان کمي تاثير آن  ،ثبزرگ سطح مايع مي باشد. در اين مبح

روي افزايش ارتفاع امواج سطحي پرداخته مي شود. براي اينکار از يک مدل عددي غير خطي با بھره گيري از مفھوم کسر 

گام زماني استفاده شده است و از  براي رديابي سطح آزاد در ھر ،درکنار بکار گيري تکنيک ھاي الگرانژي نوين  ،محدود 

يعني برخورد امواج ،آزمايشات ميزلرزه اي براي صحت سنجي مدل مذکور استفاده شده است.  در خصوص موضوع سوم 

ابتدا ضمن شناسايي و تشريح برخي از پديده ھاي فيزيکي موثر در شکل گير پديده ضربه  ،سطحي مرتفع با سقف مخزن 

يلي بر مبناي استفاده از تئوري پتانسيل خطي براي محاسبه نيروھاي ھيدروديناميک ناشي از برخورد روابط تحل ،امواج مايع 

روابط تحليلي استخراج شده با استفاده از نتايج آزمايشات ميزلرزه کاليبره  ،مايع با سقف مخزن توسعه داده شده است . سپس

ارتفاع فضاي آزاد بين  ،مقادير عمق مايع  ،ستطيلي انجام شده نمونه مخزن م ١٤٠ شده است . در اين آزمايشات که بر روي 

به عنوان پارامترھاي متغير در نظر گرفته شده اند. ،و دامنه تغيير مکان ھارمونيک اعمال شده به مخزن  ،سقف و سطح مايع 
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درواستاتيک و روند يک مھندسي ساده براي برآورد نيرو ھاي ھي ،بر اساس رابطه تحليلي حاصل شده  ،در نھايت 

براي نيازھاي طراحي لرزه اي مخازن در ھنگام زلزله نيز  ،ھيدروديناميک ناشي از ضربه مايع پيشنھاد شده است. اين روند 

استفاده از تيغه ھاي عمودي و  ،قابل استفاده است.  درخصوص موضوع چھارم  يعني روشھاي کنترل ارتفاع امواج سطحي

وان يکي از روش ھاي کاھش اثرات امواج سطحي مورد توجه قرار گرفته است . ابتدا با افقي در درون محيط مايع به عن

ميزان ميرايي ايجاد شده بوسيله تيغه ھاي داخلي يک طرف آزاد که به صورت افقي و قايم در محيط  ،استفاده از حل تحليلي 

استفاده شده  ،ت سنجي روابط تحليلي پيشنھاد شده محاسبه شده و سپس از آزمايشات ميزلرزه براي صح ،مايع قرار داده شده اند

است . اين صحت سنجي برا ي ترکيبات متعدد و چيدمانھاي مختلف تيغه ھا انجام شده است .درپايان نيز يک روش مھندسي 

  براي محاسبه ميزان ميرايي توليد شده توسط تيغه ھاي مذکور درھنگام زلزله پيشنھاد شده است.

 

  

 EFMEAھاي زيست محيطي شرکت ملي پخش فرآورده نفتي بر اساس  سازي روش اجرايي ارزيابي ريسکتدوين و بومي   ۵۵

کارشناسسي ارشد(دانشگاه  -/ اردشير سوري؛ مھردادچراغي؛ ايرج محمد فام ،محسن شاھرضا.و اجراي آن در منطقه ھمدان

  .١٣٩٣ بيعي،گرايش آلودگي محيط زيست) ، آزاد اسالمي، دانشکده علوم پايه، گروه محيط زيست، رشته مھندسي منابع ط

  

   

 Nationalھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهNativismگرايي  / بوميRisk assessmentارزيابي احتمال خطر 

Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC استان ھمدان /Hamadan province محيط)آلودگي /

 Risk/ ريسک Natural resourcesنابع طبيعي / مPollutionزيست) 

   

 ٩٣٠٠٣١  

  چکيده 

ارزيابي ريسک فراھم کردن يک رويکرد سيستماتيک براي رتبه بندي ريسک ھا براي تصميمگيري است. ھمچنين ابزار 

فتي منطقه ھاي ن-کند. شرکت ملي پخش فرآورده ھا و صنايع را ھوشمندانه تر مي قدرتمندي است که ھزينه کردن در سازمان

ھاي نفتي را بعھده دارد. اين -سازي و توزيع فرآورده باشد که رسالت تامين، ذخيره گانه کشور مي ٣٧ ھمدان يکي از مناطق 

، براي EFMEAھاي شکست و اثرات آن بر محيط زيست  تحقيق در منطقه ھمدان با ھدف قابليت روش تجزيه و تحليل حالت

محيطي در تاسيسات اين شرکت از جمله انبارھاي نفت، مرکز سوختگيري ھواپيمايي،  ھاي زيست شناسايي و ارزيابي ريسک

کنندگان عمده و جزء انجام پذيرفت. پس از انجام محاسبات  ، مصرفLPG، تاسيساتCNGمجاري عرضه سوخت مايع و 

ست داراي سطح ريسک ا ٩٥ ھاي زيست محيطي که عدد اولويت ريسک آنھا باالتر از  آماري مشخص شد آن دسته از جنبه

درصد در سطح ٦٤ ھا در سطح ريسک پايين،  درصد جنبه ٢٤ خيلي باال ھستند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که 

درصد ريسک خيلي باال قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاکي است  ٣ ھا در سطح ريسک باال و  درصد از جنبه ٨ ريسک متوسط، 

ھاي  ھاي زيست محيطي در شرکت ملي پخش فرآورده ابليت مطلوبي در ارزيابي ريسکاز کارايي و ق EFMEAکه روش 

  .باشد ھاي نفتي ايران مي نفتي منطقه ھمدان دارد که قابل تعميم براي کليه مناطق شرکت ملي پخش فرآورده
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ارشد(دانشگاه  کارشناسي - / علي کريمي؛ عليرضا بھراميان.تزريق نانوسياالت به عنوان شيوه جديد ازدياد برداشت نفت  ۵۶

  .١٣٨٩ تھران، دانشکده مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي) ، 

  

   

/ ترشوندگي Injection/ تزريق Enhanced oil recovery (EOR/ ازدياد برداشت نفت (Nano fluidنانو سيال 

Wettability نانو ذره /Nanoparticle نانو فناوري /Nanotechnology 

   

 ٨٩٠١٧۶  

   چکيده

با توجه به اھميت روز افزون انرژي ھاي فسيلي در دنيا و از طرفي کاھش ميزان کشف مخازن يافتن روش ھاي نوين جھت 

ازدياد  برداشت نفت از اھميت بااليي برخوردار است. از سويي با توجه به  پيشرفت ھاي روز افزون  نانوتکنولوژي در 

ي ، ازدياد برداشت نفت به کمک اين فناوري ايده اصلي اين تحقيق است. به اين زمينه ھاي مختلف و کارايي باالي اين تکنولوژ

منظور اثر نانوسياالت بر روي ترشوندگي سنگ کربناته به عنوان يکي از عوامل اصلي در ازدياد برداشت مورد استفاده قرار 

مناسب استفاده کرديم. ترشوندگي  به منظور تھيه نانوسيال ھاي  SiOو  ZrO ،TiO  ،CaCOگرفته است.  از نانوذرات 

سنگ کربناته به کمک تست زاويه تماس و تست آشام خودبه خودي مورد بررسي قرار گرفت. نانوسيال ھاي تھيه شده با انجام 

تست زاويه تماس  بھينه سازي شده و در نھايت نانوسيال ھاي مناسب جھت تست آشام خودبه خودي مورد استفاده قرار گرفتند. 

آزمايشات  نشان دھنده توانايي اين نانوسيال ھا در تغيير ترشوندگي سنگ مي باشد. در تست آشام  خودبه خودي  ميزان  نتايج

درصد نفت درون سنگ در مورد نانوسيال ھاي انتخاب شده رسيد که نشان از توانايي اين نانو  ٦٠ تا  ٥٠ بازيابي به حدود 

استفاده کرديم که اين  SEM   ،EDAXظور مشخصه يابي سنگ ھا از آناليزسيال در تغيرر ترشوندگي مي باشد.  به من

آناليزھا نشان دھنده تاثير اين نانوسيال ھا و حضور نانوذرات بر روي سطح سنگ ميباشد. در پايان نيز چند مکانيزم پيشنھادي 

  ارائه گرديد.

  

/ امان قاضي نيا؛ مھين شفيعي، امير صرافي؛ آزمايي چاه تشخيص پديده  انسداد ميعاني در مخازن گاز ميعاني با استفاده از  ۵٧

کارشناسي ارشد(دانشگاه شھيد باھنر، دانشکده فني مھندسي، گروه مھندسي، رشته مھندسي  -عبدالنبي ھاشمي، اقبال مطاعي.

  .١٣٩٠ شيمي گرايش مخازن ھيدروکربوري) ، 

  

   

/ Phase behavior/ رفتار فازي Gas condensateگازي  / مخازن ميعانOcclusion/ انسداد Well testsآزمايي  چاه

 Pressure/ فشار Permeability/ تراوايي Simulation/ شبيه سازي Hydrocarbon reservoirمخزن ھيدروکربن 

   

 ٩٠٠١٠٣  

  چکيده 

ميباشد معموالبرمبناي آناليزھاي منتشر شده از چاه آزمايي در مخازن گاز ميعاني، ھنگامي که فشار کمتر از فشار نقطه شبنم 

يک مدل شعاعي دو فازي مطرح ميشوند که عبارت است از ناحيه تشکيل توده ميعاني در اطراف چاه و ناحيه دورتر از چاه  
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) ١ که ھمان ترکيب اوليه  گاز را داراست. از طرفي مطالعات آزمايشگاھي مويد وجود سه ناحيه با تحرک  مختلف است:(

) نلحيه نزديکتر به چاه با افزايش ناگھاني درجه اشباع  مايع و کاھش ٢ ه با درجه اشباع اوليه مايع. (ناحيه بسيار دور از چا

) ناحيه اطراف ديواره چاه که داراي  ثابت موئينگي  باال و در نتيجه تراوايي نسبي باالي گاز است که ٣ قابليت حرکت گاز. (

دليل پديده انسداد ميعاني مي شود. در اين تحقيق وجود اين نواحي باعث جبران قسمت اعظم کاھش قابليت حرکت گاز به 

بوسيله شبيه سازي و چاه آزمايي  بررسي وتفسير نتايج آزمايشات چاه آزمايي حاصل  از شبيه سازي  و نتايج آزمايشات  

ر توزيع دوباره فازي در واقعي چند چاه توليدي گاز ميعاني ارايه شد که مويد مشکل بودن تشخيص اين نواحي به دليل تاثي

  آزمايشات خيز فشارو کاھش فشار است. 

  

تعيين و تفسير پارامترھاي پتروفيزيکي مخزن با استفاده از نمودار ھاي چاه نگاري و مقايسه آن با نتايج حاصل از مغزه   ۵٨

وروزي، عليرضا بشري؛ حميدرصا ميرگلوي بيات؛ غالمحسين ن /خليج فارس) -ميدان نفتي درود- ھاي حفاري (مخزن ياماما

  .١٣٨١ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده فني، گروه مھنرسي معدن، رشته مھندسي اکتشاف نفت) ،  -مسعود وزيري.

  

   

 Dorood oil/ ميدان نفتي درود Drilling/ حفاري Core/ مغزه Well loggingنگاري  / چاهPetrophysicپتروفيزيک 

field خليج فارس /Persian gulf سازند /Formation خواص مخزن /Reservoir properties تخلخل /Porosity شيل /

Shale اشباع شدگي /Saturation زمين شناسي /Geology 

   

 ٨١٠٠٣٠  

  چکيده 

-KG،١٧-D،١-D- ١٨) پردازش نمودارھاي خام چاه نگاري ھشت حلقه چاه TERA LOGبا استفاده از نرم افزار تراالگ (

٣،KG-٤،KG-٩،KG-١١،KG-١٤،KG  در حد فاصل سازند ياماما در ميدان نفتي درود واقع در خليج فارس صورت

پذيرفت و پارامترھاي کالسيک پتروفيزيکي مخزن شامل تخلخل موثر، حجم شيل، درجه اشباع آب، درجه اشباع 

ھمچنين با در اختيار داشتن ھيدروکربور، شاخص استحصال نفت و ضريب بازيافت در زونھاي اين سازند محاسبه گرديدند. 

نتايج تخلخل حاصل از آزمايشات مغزه، به منظور بررسي صحت محاسبات، مقايسه اي ميان نتايج حاصل از پردازش 

نمودارھاي چاھنگاري و نتايج حاصل از آزمايشات مغزه در ارتباط با تخلخل صورت گرفت. با مشاھده تطابق نسبتا قابل قبول 

، Gين دو روش، ضمن تاييد روند منطقي طي شده جھت محاسبات مربوط به تخلخل، در نھايت زونھاي ميان نتايج حاصل از ا

H  وL به طور عمده به عنوان مطلوبترين بخشھاي سازند ياماما از نظر پارامتر پتروفيزيکي تخلخل، جھت فعاليتھا و برنامه 

  ھاي توسعه اي آتي معرفي گرديدند.
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/ مونا مشيري؛ حميدرضا احدي؛ مجتبي معماري، ھاي نفتي افزايش سھم بازار حمل و نقل ريلي فرآوردهسنجي  بررسي امکان  ۵٩

  .١٣٩١ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مديريت صنعتي، گرايش توليد) ،  -زاده. علي مھدي

  

   

/ بازار Transport/ انتقال Transportation/ حمل و نقل Production/ توليد Petroleum productفرآورده نفتي 

Marketsسنجي  / امکانFeasibility study 

   

 ٩١٠٠١٢  

  چکيده 

حمل و نقل ريلي يکي از ايمن ترين روشھاي حمل و نقل انبوه  کاال و فرآورده ھاي نفتي خطر ناک است. در کشور ما ، سھم 

و از نظر تناژ جابجا شده برابر  ١٤ برابر با  ١٣٨٩ در سال  ناوگان ريلي مخزندار ازتن کيلومتر جابجا شده فرآورده ھاي نفتي 

مي باشد و اين اعداد حاکي از حمل فرآورده ھاي نفتي در مسير ھاي طوالني تري نسبت به جاده است و منعکس کننده   ٣ 

فراورده ھاي  مزيت حمل و نقل ريلي در مسير ھاي طوالني است. در حال حاضر،  سھم بازار حمل و نقل ريلي و جاده اي

نفتي  کامال غير متعادل و در جھت توسعه بيشتر حمل و نقل جاده اي است . تداوم چنين وضعيتي به معني عدم بھره مندي از 

کيلومتر  فرآورده ھاي نفتي به  -مزيت ھاي حمل و نقل ريلي بوده و در عين حال ھزينه ھاي بيشتري را به ازاء  حمل ھر تن

يل ميکند.  در پايان نامه حاضر ،ابتدا ضرورت توجه به حمل و نقل ريلي مورد بررسي قرار گرفته نظام اقتصادي کشور تحم

؛سپس ادبيات موضوع مطرح شده  ؛در ادامه ، وضعيت حمل و نقل ريلي فرآورده ھاي نفتي مورد مطالعه  قرار گرفته و 

کيلومتر ترافيک  ٣٠٠ : تحقق  ١ است. " سناريو  قابليت ھا و ظرفيت ھاي حمل و نقل ريلي بر اساس دو سناريو بررسي شده

کيلومتر ترافيک روزانه به  ١٠٠ : اختصاص  ٢ وعده داده شده توسط راه آھن ج.ا.ايران در زمان واگذاري واگن ھا  و سناريو 

ھاي باقي مانده واگن ھاي مخزن دار متناسب با ميانگين ترافيک واگن ھاي باري ". ھمچنين سھم بازار حمل و نقل ريلي در سال

از برنامه پنجم توسعه در قالب سناريو ھاي  خوشبينانه ،بدبينانه و محتمل برآورد شده است و بر اساس تلفيق اين سناريو ھا 

ع اقتصادي حاصل از تحقق اين سناريو ھا نيز  برآورد شده فتصويري از آينده حمل و نقل ريلي فرآورده ھاي نفتي ارائه و  منا

نيز توصيه ھاي در قالب يک برنامه عملياتي به منظور ايجاد تعادل از طريق افزايش در سھم بازار حمل ريلي  است. در انتھا

  فرآورده ھاي نفتي ارائه شده است.
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کارشناسي  -/ حميد آقامحمديان؛ اصغر عليزاده.حذف بنزن از پساب سنتزي به روش جذب سطحي بر روي کربن فعال  ۶٠

  .١٣٩۴ اد اسالمي، دانشکده علوم پايه، رشته شيمي) ، ارشد(دانشگاه از

  

   

/ کربن BTEX/ بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن Synthesis/ سنتز Absorption/ جذب سطحي Wastewaterپساب 

Carbonمحيطي  ھا/ آلودگي زيست / آاليندهEnvironmental pollution 

   

 ٩۴٠٠٣٧  

  چکيده 

ھا، روغن ھاي  باشد. اين ماده بسيار سمي است و در مواد پالستيکي، رزين مي C٦H٦ترکيب  بنزن يک ماده آروماتيکي با

روان ساز، مواد رنگي، بنزين، پاک کننده ھا و ... وجود دارد. انسان ممکن است به طرق مختلف (پساب، آب آشاميدني، 

لفي براي حذف بنزن پيشنھاد شده است که خاک، ھوا) با اين ماده خطرناک و سرطان زا تماس داشته باشد. روشصھاي مخت

باشد.  در اين مطالعه به  ھا، حذف به روش جذب سطحي با استفاده از کربن فعال مي يکي از رايج ترين و موثرترين روش

بررسي نحوه حذف بنزن از پساب سنتزي و شناخت و بھينه سازي شرايط عملياتي موثر بر اين فرآيند پرداخته شده است. 

ه مورد گرم در ليتر تھيه شده و حذف آن به صورت ناپيوست ٠ /١و  ٠ /٢، ٤/٠مقياس آزمايشگاھي و با غلظت ھاي  پساب در

مورد بررسي قرار  pHھاي مختلفي از جمله، دما، زمان و سرعت ھم خوردن، مقدار جاذب و بررسي قرار گرفت. پارامتر

) بدست آمد، ھمچنين اثر ھر کدام از پارامتر ھاي OVATن (گرفت. شرايط بھينه براي حذف با روش يک متغير در يک زما

مورد تجزيه و تحليل قرار  Design Expertعملياتي و نيز اثر متقابل آنھا با استفاده از روشھاي آماري بوسيله نرم افزار 

ز مورد استفاده قرار گرفت. در آزمايشات انجام شده، عالوه بر کربن فعال تجاري، کربن فعال بدست آمده از ھسته زيتون ني

گرفت و کارايي آن با کربن فعال تجاري مقايسه شد. استفاده از مواد سلولزي نظير ھسته زيتون بدليل ھزينه کم و در دسترس  

بودن آنھا داراي اھميت است. ساخت کربن فعال از ھسته زيتون با عامل فعال ساز، کلريد روي، اسيد نيتريک و اسيد 

ي اتمسفر گاز نيتروژن در کوره الکتريکي انجام گرفت.  نتايج بدست آمده نشان داد که شرايط بھينه فسفريک، با شرايط جو

 ١٨٠ = ، زمان ھم خوردن٦pH /٥گرم بنزن در ليتر بدين صورت است:  ميلي ٠ /٤حذف براي کربن فعال تجاري در غلظت 

حاصل شد که  با  ٨٩ /%٥شرايط درصد حذف گراد. در اين  درجه سانتي ٢٥ و دما rpm ٥٠٠خوردن  سرعت ھم دقيقه،

افزايش يافت. حداکثر  ٩٩ /%٧٤و  ٩٧ /%٨گرم در ليتر ، درصد حذف به ترتيب تا  ميلي ٠ /١و  ٠ /٢کاھش غلظت آالينده به  

بوده  ٧٨ گرم بنزن در ليتر % ميلي ٠ /٤درصد حذف بدست آمده با استفاده از کربن فعال حاصل از ھسته زيتون در غلظت 

و دما اثر قابل توجھي بر يکديگر دارند ولي اثر  pHست. بررسي اثر متقابل پارامترھاي عملياتي نشان داد که پارامترھاي ا

قابل صرفنظر است. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که جذب سطحي با کربن فعال روش  pHمقدار جاذب بر دما و 

رفي با توجه به اينکه آزمايشات انجام شده در اين تحقيق در مقياس آزمايشگاھي مناسبي براي حذف بنزن از پسابھا است. از ط

و به صورت ناپيوسته انجام شد، براي استفاده از نتايج بدست آمده در مقياس صنعتي نياز است تحقيقات کاملتري به صورت 

ام شود. با توجه به اينکه کارايي کربن فرآيند پيوسته، ھمچنين با درنظر گرفتن حذف بنزن در حضور آالينده ھاي ديگر انج

توان روشھاي ديگر آماده سازي و فعال  فعال بدست آمده از ھسته زيتون نسبت به کربن فعال تجاري کمتر بوده است، مي

  سازي را براي اين نوع کربن فعال مورد بررسي قرار داد.
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/ اميد غشاي مايع نگه داشته شده در حضور نانو ذراتحذف کروم شش ظرفيتي از پساب سنتزي به وسيله فرايند جداسازي   ۶١

کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده فني، گروه  -جھان مھين؛ محمد علي منتظر رحمتي، تورج محمدي؛ جابر بابايي.

  .١٣٩٣ مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي) ، 

  

   

ھاي  / نانو لولهTransport/ انتقال Emulsion/ امولسيون Membrane/ غشا Synthesis/ سنتز Wastewaterپساب 

 Nanoparticle/ نانو ذره Nanocarbon pipeکربني 

   

 ٩٣٠٠٢۵  

  چکيده 

ظرفيتي از  ٦ به منظور حذف يون کروم  TBPو   Aliquat ٣٣٦در اين تحقيق غشاي مايع حاوي مخلوطي از حامل ھاي 

ل در فرايند شناسايي و بھينه شده اند. دو پارامتر نسبت حجمي پساب سنتز شده تھيه شده است. تمام پارامترھاي اصلي دخي

حامل به کروزن و دور ھم زن به علت ماھيتشان جداگانه بھينه شده اند. سپس بر مبناي مقادير بھينه شده از اين دو پارامتر که 

طراحي آزمايش سطح پاسخ براي نسبت حجمي حامل به کروزن و دور ھم زن مي باشند،   rpm ٥٠٠و  ٠ /٥به ترتيب برابر 

خوراک و محصول مي باشد. ميزان  pHغلظت کروم،  ٣٣٦Aliquat / TBP به منظور بھينه کردن چھار پارامتر نسبت 

 ١ /٣٣تنھا % Minitabانحراف نتيجه ي تجربي سطوح بھينه شده از نتيجه ي بھينه ي حاصل از طراحي آزمايش با نرم افزار 

ظت بر حسب زمان به عنوان نمونه اي از روش تعيين تراوايي و فھم سينتيک واکنش ارائه شده است. نموداري از تغييرات غل

است. سپس به منظور بھبود عملکرد و تراوايي غشا، تالش بر افزودن نانو لوله ھاي کربني و در واقع پراکنده سازي و پايدار 

در  ١٠ صل نشد. بنابر اين، با کاھش درصد حامل ھا به %سازي آنھا در غشاي مايع بھينه شده صورت پذيرفت. اما موفقيتي حا

امکان پايدارسازي تا دو روز فراھم شد. نتيجه ي نھايي در مقايسه با حالت مشابه  DMFمخلوط و تغيير حالل از کروزن به 

 درصدي در تراوايي را نشان داد. ٥ /٢بدون نانو لوله بھبود 
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/ سازماني و انحرافي با توجه به نقش منابع و کنترل شغلي-رسودگي شغلي با رفتارھاي مدنيرابطه تقاضاھاي شغلي با ف  ۶٢

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  -پرورده، منصور ابوالحسني. زھرا اديبي؛ محسن گلپرور؛ محمدرضامصاحبي؛ نصرت هللا آب

  .١٣٩٠ و سازماني) ، اسالمي، دانشکده علوم تربيت و روان شناسي، رشته روانشناسي گرايش صنعتي 

  

   

/ رفتار شھروندي سازماني Organizational behavior/ رفتار سازماني Job burnoutفرسودگي شغلي 

Organizational citizenship behavior کنترل /Control فشار رواني /Psychological stress تحليل رگرسيون /

Regression analysis 

   

 ٩٠٠٠٩٩  

  چکيده 

سازماني و انحرافي با توجه به - ش با ھدف بررسي رابطه بين تقاضاي شقلي با فرسودگي شغلي و رفتار ھاي مدنياين پژوھ

نقش منابع و کنترل شغلي به مرحله ي اجرا درامد.جامعه آماري پژوھش،کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي در بندر 

نفر از کارکنان اين سازمان بود که با استفاده ١٨٧ مونه پژوھش شامل نفر بود.ن٢٥٠ به تعداد  ١٣٩٠ عباس در بھار و تابستان 

سوالي تقاضاھاي شغلي(در دو خرده مقياس ٧ از نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزار ھاي پژوھش شامل پرسشنامه ي 

فتار ھاي مدني سوالي ر٩ سوالي فرسودگي شغلي،پرسشنامه٦ ابھام و گرانباري نقش و تعارض نقش)،پرسشنامه ي 

خرده مقياس آموزش و  ٣ سوالي منابع شغلي(شامل ١٣ سوالي رفتارھاي انحرافي،پرسشنامه ٨ سازماني،پرسشنامه

سوالي کنترل شغلي بود.داده ھا از طريق ضريب ھمبستگي  ٥ قدرداني،حمايت سرپرست و حمايت فناوري)و پرسشنامه 

ل قرار گرفت.يافته ھا نشان داد که بين ابھام و گرانباري نقش و تعارض پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي مورد تحلي

)،بين ابھام و گرانباري نقش با رفتار ھاي مدني سازماني رابطه O١/P٠نقش با فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد(

)و بين منابع شغلي و P٠/٠١دارد( معنادار وجود دارد.بين ابھام و گرانباري نقش با رفتار ھاي انحرافي رابطه معنادار وجود

)بين منابع شغلي و کنترل شغلي با رفتار ھاي مدني سازماني رابطه معنا P٠/٠١فرسودگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد(

) P٠/٠١) بين حمايت سرپرست وکنترل شغلي با رفتار ھاي انحرافي رابطه معنا دار وجود دارد. (P٠/٠١دار وجود دارد(

ھا نشان داد که فرسودگي شغليبه ترتيب طي دو مرحله از طريق تعارض نقش (به عنوان يکي از ابعاد تقاضا  ھمچنين يافته

) ابھام و گرانباري نقش و P٠/٠١ھاي شغلي)و حمايت سرپرست (به عنوان يکي از ابعاد منابع شغلي ) قابل پيشبيني است. (

)  P٠/٠١بين معنا دار براي رفتار ھاي مدني سازماني ھستند. (تعارض نقش ، حمايت سرپرست کنتزل شغلي داراي توان پيش 

ابھام و گرانباري نقش ،تعارض نقش ،اموزش و قدر داني ،حمايت سرپرست و کنترل شغلي داراي توان پيش بين معنادار براي 

نقش با فرسودگي  ) تحليل رگرسيون بعدي نشان داد که رابطه ي ابھام گرانباري تعارضP٠/٠١رفتارھاي انحرافي ھستند (

) ھمچنين رابطه ي ابھام ٥P٠ /٠شغلي درسطوح پايين و باالي منابع و کنترل شغلي با يکديگر داراي تفاوت معناداري نيستند (

و گرانباري نقش با رفتار ھاي مدني سازماني در سطوح پايين و باالي منابع و کنترل شغلي با يکديگر داراي تفاوت معناداري 

رابطه ابھام و گرانباري نقش با رفتار ھاي انحرافي در اموزش و قدر داني و حمايت فناوري باال و پايين به  )٥P٠ /٠نيستند(

  )٥P٠ /٠عنوان دو بعد از منابع شغلي با يکديگر داراي تفاوت معنادار است (
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 -حسيني. مسعود قربان/ سعيد مرادي نسب؛ رستم درخشان؛ رابطه مديريت دانش با عملکرد واحد آموزش شرکت ملي نفت  ۶٣

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه ازاد اسالمي، گروه علوم انساني، رشته مديريت اجرايي) ، 

  

   

/ عملکرد Conceptual framework/ مدل مفھومي Knowledge/ دانش Knowledge Managementمديريت دانش 

Performance توزيع دانش /Knowledge distribution آموزش /Education مدل سازي /Modeling 

   

 ٩۴٠٠٣٩  

  چکيده 

اين پژوھش در پنج فصل تدوين گرديد و ھدف از اين تحقيق رابطه ابعاد مديريت دانش با عملکرد شرکت در واحد اموزش 

شرکت ملي نفت مي باشد.در اين پژوھش از چھار متغير مستقل شناسايي دانش استفاده شده است.در فصل اول کليات پژوھش 

بيان مسئله ،ضرورت پژوھش ،سواالت پژوھش فرضيات پژوھش و اھداف مورد بررسي قرار گرفت.در فصل دوم  شامل

ادبيات پژوھش مورد بررسي قرار گفت و در فصل سوم روش پژوھش بررسي شد و مشخض گرديد که جامعه آماري کارکنان 

وروش جمع اوري داده ھا  ساده است.واحد آموزش شرکت ملي نفت ميباشد و روش نمونه گيري به صورت تصادفي 

پرسشنامه است.در فصل چھارم تحقيق از فنون آماري توصيفي با استفاده از شاخص ھاي فراواني و درصد و ميانگين و 

نمودار به بررسي پژوھش پرداختيم و در آمار استنباطي با استفاده از آزمون ھم بستگي به بررسي فرضيه ھاي پژوھش 

اري شامل کارکنان واحد اموزش شرکت ملي نفت است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسي و مرگان پرداختيم.جامعه آم

براورده گرديد. داده ھاي مورد نياز از طريق توزيع پرسش نامه استاندارد پژوھشنامه مديريت بدست امد.جھت سنجش  ١٠٨ 

ه ترين يافته ھاي پژوھش حاکي از ان بود که رابطه پايايي پرسش نامه نيز از فرمول الفاي کرونباخ استفاده شده است.عمد

مديريت دانش با عملکرد شرکت در واحد اموزش شرکت ملي نفت معنا دار مي باشد.لذا پيشنھاد مي گردد که مديران شرکت با 

اي ايجاد دانش ايجاد سرمايه گذاري الزم بستر مناسبي براي شناسايي دانش در جھت باال بردن عملکرد فراھم اورند و از تيم ھ

پيشنھاد ميگردد که مديران با برگزاري جلسات منظم با کارکنان جھت توليد و توزيع دانش شرايط الزم را فراھم  حمايت کنند.

 اورند
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مقدم؛  / حسن صفدري اديمي؛ حسين وزيريھاي سازند سروک در جنوب غرب فيروزآباد نگاري و ريزرخساره زيست چينه  ۶۴

شناسي  کارشناسي ارشد(دانشگاه اصفھان، گروه زمين شناسي، رشته زمين شناسي گرايش چينه -غبيشاوي. يان،عليعلي صيرف

  .١٣٨٩ شناسي) ،  و فسيل

  

   

/ زمين شناسي Sarvak formation/ سازند سروک Microfacies/ ريزرخساره Biostratigraphyشناسي زيستي  چينه

Geology زاگرس /Zagrosاسي شن چينه / سنگLithostratigraphy محيط رسوبي /Depositional environments /

 Paleoecologyشناسي  ديرينه بوم

   

 ٨٩٠١٧٠  

  چکيده 

در اين پژوھش سنگ چينه نگاري ، زيست چينه نگاري ريز رخساره ھا و ھمچنين محيط رسوبي سازند سروک در طاقديس 

متر ضخامت دارد. در  ٢٠٨ . برش مورد مطالعه در ناحيه مذکور آغاز (جنوب غرب فيروزآباد) مورد بررسي قرار گرفت

ناحيه مورد مطالعه، مرز زيرين سازند سروک با سازند کژدمي به صورت ھم شيب و تدريجي مي باشد و مرز بااليي اين 

ش مورد سازند با سازند ايالم يا سروک بااليي ، به صورت ناپيوستگي فرسايشي است. سنگ شناسي سازند سروک در بر

مطالعه عمدتا شامل تناوبي از آھک ھاي ندوالر ، آھک ھاي نازک ، متوسط ، ضخيم اليه و توده اي ميباشد. براساس شواھد 

تقسيم شده   A ،B،C،D،E،F،Gواحد سنگي  ٧ صحرايي و خصوصيات سنگ شناسي ، سازند سروک در در اين ناحيه ،به 

گونه از  ٢١ جنس و  ١٤ گونه از فرامينيفرھاي پالنکتونيک و  ٢ جنس و  ٢  است. براساس مطالعات زيست چينه نگاري تعداد

فرامينيفرھاي بنتيک در برش مورد مطالعه شناسايي شدند. با توجه به ميکروفسيل ھاي شاخص مشاھده شده در برش 

    ١٩٦٥توسط وايند ( موردنظر، به ترتيب از بخش قاعده به سمت راس از پنج زون قابل تطابق با بيوزون ھاي ارايه شده

)wynd ،) ١٩٨٨يک زون قابل تطابق با بيوزون معرفي شده توسط،Velic & Tisljar  و يک زير زون قابل تطابق با زير (

 Mesorbitolina-١تشکيل شده است که به شرح زير مي باشند:    Velic and Vlahovicزون ھاي معرفي شده توسط 

subconcava taxon rang zone، ٢-Conicorbitolina conica Trocholina assemblage zone، ٣- Favusella 

washitensis range zone ، ٤  Rudist debris zone ، ٥-Nezazzata   Alveolinids assemblage zone، ٥a- 

Chrysalidina gradate- Orbitolina concurrent  range zone، ٦- Oligosteginids assemblage zone  .

اين سن سازند سروک در برش تاقديس آغاز آلبين   سنومانين تعيين شده است. يراساس شرايط زيست و ديدگاه بوم شناسي بنابر

، فرامينيفرھاي بنتيک و پالژيک در برش مورد مطالعه در چھار مجموعه مختلف قرار گرفته اند که تغيير در مجموعه ھا را 

في ھمچون ، تغيير در ميزان اکسيژن ، تغيير در عمق محيط زيست ، از بين رفتن ميتوان در ارتباط با عوامل اکولوژيکي مختل

جلبک ھاي ھمزيست ، تغيير در نرخ رسوبگذاري و جنس رسوبات کف حوضه و بکرزايي در اربيتولين ھا دانست.  براساس 

ربوط به دو محيط متفاوت ، م ٣ سکانس رسوبي درجه  ٣ ريز رخساره و  ١٣ مطالعات آزمايشگاھي در برش مورد مطالعه 

تشخيص داده شد. با توجه به شرايط صحرايي و رخساره ھا بخش زيرين سازند سروک در يک پالتفرم کربناته از نوع شلف 

باز نھشته شده است. تغييرات ناگھاني رخساره ھا و فقدان سد بيوکالستي تاييدي بر اين تفسير است. بخش بااليي با توجه به 
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اره نھشته شده ، وجود ميکرايت در اکثر رخساره ھا ، وجود رخساره سد و تغييرات تدريجي رخساره ھا نبود رسوبات دوب

  حاکي از ته نشست رسوبات در رمپ کربناته مي باشد.

  

  

  

سازي عمليات تزريق آب به يکي از مخازن  خطوط جريان و کاربرد آن درشبيه سازي مخازن ھيدروکربوري به روش شبيه  ۶۵

 - کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي شيمي  - / علي داسمه؛ ناصرعليزاده؛ ابوالقاسم امام زاده.نفتي ايران

  .١٣٩٠ مخازن ھيدروکربوري) ، 

  

   

/ شبيه سازي Fluid flow/ جريان سيال Hydrocarbon reservoir/ مخزن ھيدروکربن Water injectionتزريق آب 

Simulation ميدان نفتي /Oil field 

   

 ٩٠٠٠٩۶  

  چکيده 

در اين تحقيق ما برروي شبيه سازي خطوط جريان وکاربرد آن در شبيه سازي عمليات تزريق آب در يکي از مخازن نفتي 

ايران،متمرکز شده ايم.ما ميخواھيم بدانيم، شبيه سازي خطوط جريان چيست؟پايه ھاي آن چيست؟تفاوت ھاي بين شبيه سازي 

روش ھاي شبيه سازي مانند روش مرسوم تفاضل محدود کدامند؟  ماکار خودرا با تعريف مفاھيم پايه و خطوط جريان و ساير 

معرفي مفصل شبيه سازي خطوط جريان،کاربرد ھا،مزايا و معايب آغاز ميکنيم.سپس ما فرموالسيون شبيه سازي خطوط 

برنامه (کد) براي بکار بستن فرمول ھاي شبيه سازي -جريان و پايه ھاي آن را معرفي ميکنيم.بعد از آن، تالش ميکنيم يک شبه

خطوط جريان نوشته و نتايج جريان آن را با يکي از کد ھاي تجاري مقايسه کنيم.اين کارصرفا براي داشتن حس مناسبي ز 

و فرايند  چگونگي کارکرد فرمول ھا انجام پذيرفته است.  بعد از اين مرحله،ما کار را با شبيه سازي يک ميدان نفتي کامل

 -(براي شبيه سازي خطوط جريان) بFrontsim  - تزريق آب ادامه ميدھيم.در اين مرحله از دو کد تجاري  الف

Eclipse(براي شبيه سازي تفاضل محدود)استفاده مي شود براي اينکه ماھيت و طبيعت اين دو روش شبيه سازي متفاوت ١٠٠

ت ھارا بيان خواھيم کرد.معرفي مفصل شبيه سازي خطوط جريا به زبان است،جوابھا نيز متفاوت خواھد بود وا دليل تفاو

 فارسي برگرفته از آخرين مراجع در دنيا،يکي از نقاط قوت اين پايان نامه است.
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/ مريم حاجي اسبويي؛ فريدون سازي يک بعدي فرايند اسيدکاري ماتريکس مخازن کربناته به منظور افزايش توليد گاز شبيه  ۶۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه شيراز، دانشکده مھندسي شيمي، نفت و گاز، گروه مھندسي، رشته  - ماعيل زاده، غالمرضا کريمي.اس

  .١٣٨٩ مھندسي شيمي) ، 

  

   

 Viscosity/ شاخص ويسکوزيته Simulation/ شبيه سازي Carbonate tank/ مخزن کربناته Acidizationاسيدکاري 

index تراوايي /Permeability مدل سازي /Modeling الگوريتم /Algorithm 

   

 ٨٩٠٠١٧١  

  چکيده 

اسيد کاري ماتريکس  يکي از قديمي ترين تکنيک ھاي انگيزش در چاه ھاي نفتي و گازي است که براي برداشت  آسيب وارده 

زند تزريق ميشود تا با به سازند در نزديکي  چاه ھا، به کاربرده مي شود.  در اين فرايند يک محلول اسيدي به داخل سا

برداشت آسيب وارده به سازند ويا حل کردن سنگ مخزن، فاکتور پوسته کاھش يابد و از اين رو توليد چاه بھبود يابد . در چاه 

ھاي گازي، اسيد کاري ماتريکس براي چندين ھدف کلي ھمانند  چاه ھاي نفتي و يا چاه ھاي تزريق آب به کار برده مي شود.  

يد کاري در يک چاه گازي ممکن است با چاه ھاي نفتي و يا تزريق آب به خاطر اختالف  ويسکوزيته باال بين اسيد عمليات اس

تزريق شده و گاز مخزن متفاوت باشد. در اين پژوھش فرايند اسيد کاري در يک سازند کربناته براي يک چاه گازي در ايران 

زده فرايند اسيد کاري براي چاه مورد نظر پيش بيني شده است.  سپس، اثر شبيه سازي شده و فاکتور پوسته، توليد چاه و با

پارامترھايي  از قبيل تراوايي اصلي سازند، تراوايي آسيب ديده سازند و شعاع منطقه آسيب ديده بر روي فشار تزريق و 

شده ، ھم اثر آسيب سازند و ھم  فاکتور پوسته مورد بررسي قرار گرفته است .در اين پژوھش مدل فاکتور پوسته به کار برده

  اختالف ويسکوزيته بين اسيد و گاز را در برميگيرد.

  

عليرضا حاجي  / AHP در استان زنجان به روش CNGھاي  بندي جايگاه ھا و معيارھاي ارزيابي و درجه شناسايي شاخص  ۶٧

واحد زنجان، دانشکده علوم انساني، رشته  کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي - علي عسگري؛ يداله رجائي، سحر سلمانيون.

 .١٣٩۴ ،  (مديريت بازرگاني

  

   

/ مدل سازي Rankingبندي  / رتبهCompressed natural gas/ گاز طبيعي فشرده Filling stationگيري  ايستگاه سوخت

Modeling فرآيند تحليل سلسله مراتبي /Analytical hierarchy processگيري  / تصميمDecision making شاخص ھا /

)Indexes (Measures 

   

 ٩۴٠٠١٨  

  چکيده 

در دھه ھاي اخير، خدمات به بخش مھمي از اقتصاد جوامع تبديل شده است. اقتصاد خدمات ھميشه يکي از نيروھاي رشد 

توليد محور به  اقتصادي در ھر کشور توسعه يافته اي بوده است. آنچه که در دھه اخير مالحظه مي گردد تبديل اقتصاد صنعتي
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خدمات محور است. با اين حال، علي رغم اھميت بسيار زياد خدمات و توسعه فزاينده آنھا در اقتصادھاي جھاني، نسبت به 

به ارائه يک   AHPصنايع توليدي به آنھا کمتر توجه شده است.  در اين پايان نامه با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبي  

پرداخته شد. ابتدا با توجه به ادبيات موضوع در اين حوزه و با مصاحبه   CNGو رتبه بندي جايگاھھاي  مدل جھت ارزيابي 

با کارشناسان شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي تعدادي شاخص شناسائي گرديد. سپس به مقايسات زوجي شاخص ھا از 

ايسه دو به دوي گزينه ھا بر اساس ھر شاخص از يک معمول استفاده گرديد. بطوريکه به جاي مق  AHPرويکردي متفاوت با 

رتبه دھي در يک سطح از سلسله مراتب استفاده گرديد. بدين منظور در مورد ھر شاخص وزن کلي آن نسبت به شاخه بااليي 

محاسبه شد و در نھايت با ضرب وزن محلي مربوط به مقياس رتبه دھي کسب شده در مورد ھر شاخص وزن کلي شاخص و 

ياز کسب شده ھر شاخص محاسبه گرديد. و در آخر با جمع تمامي امتياز شاخص ھا امتياز جايگاه مورد ارزيابي محاسبه امت

گرديد. ھدف اين تحقيق کاربردي و روش تحقيق بيشتر به صورت توصيفي و پيمايشي است . لذا در تجزيه و تحليل اطالعات 

يشتر تحليل روي داده ھا جمع آوري شده کيفي و کمي که از طريق مطالعات از آزمون ھاي آماري کمتر استفاده خواھد شد و ب

، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شده است انجام مي گيرد . ھمچنين به جھت تعيين اوزان نسبي و نرخ ھاي ناسازگاري از 

ھاي  ارزيابي و  استفاده خواھد شد. اين پژوھش به جھت شناسائي معيارھا و شاخص   EXPERT CHOICEنرم افزار 

  در استان زنجان طراحي شده است. CNGجايگاه  ٣٦ رتبه بندي  

 

  

/ حسين طنابنده؛ عباس،خورشيدي؛ اميرحسين شناسايي عوامل سازنده صالحيت ھاي حرفه اي کارکنان ستاد وزارت نفت  ۶٨

  .١٣٩۵ ، رشته مديريت آموزشي) ، کارشناسي ارشد(دانشگاه ازاد اسالمي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي - مھدي زاده.

  

   

/ مدل ھا Personnel/ کارکنان Oil Ministry/ وزارت نفت Competence/ شايستگي Qualificationsصالحيت 

Models 

   

 ٩۵٠٠٠٧  

  چکيده 

ز ھدف اين پژوھش شناسايي عوامل سازنده صالحيت ھاي کارکنان حوزه ستاد وزارت نفت مي باشد.روش انجام اين پژوھش ا

نظر اھداف کاربردي ،از نظر داده کمي و از نظر ماھيت و نوع مطالعه از نوع پيمايشي مقطعي است.جامعه آماري اين 

پژوھش را نيز کليه کارکنان حوزه ستاد وزارت نفت تشکيل داده اند.که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و 

سوالي محقق ساخته بر روي انھا  ١١٥ کيل مي دھد.سپس يک پرسشنامه نفر را تش٣٩٢ فرمول حجم نمونه اچ اس بوال تعداد 

شد.روايي اين ابزار نيز به مدد روايي  ٠.٧٩ اجرا گرديد.که اعتبار ابزار مذکور بر اساس الفاي کرونباخ محاسبه و برابر 

درصد صالحيت ھاي سازنده  ٦٩.٢٣٤ ھمزمان بدست آمد.سپس به مدد آزمون آماري تحليل قرار گرفت.يافته ھا نشان مي دھد 

کارکنان بر پايه پنج عامل استخراج شده از پرسشنامه تبيين مي شود اين پنج عامل به ترتيب بيشترين ميزان تبيين واريانس 

درصد)صالحيت ھاي مفھومي و ١٨.٩٩٧ درصد)صالحيت برنامه ريزي (٢١.٨٨٣ صالحيت ھاي پايه و اساسي( 

درصد) نام گذاري شده  ٧.٨١٦ درصد)صالحيت ھاي ارتباطي (٩.٥٥٩ صيتي (درصد)،صالحيت ھاي شخ١٠.٩٧٩ تفکر(
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درصد از بيشترين اھميت و عامل صالحيت  ٢١.٨٨٣ اند.از اين ميان عامل صالحيت ھاي پايه و اساسي با ضريبي معادل 

 درصد از کمترين اھميت برخوردارند. ٧.٨١٦ ھاي ارتباطي با ضريبي معادل 

 

  

  

ھاي  ھاي شرکت ملي نفت و صندوق ھاي اطالعاتي مديريت (موردمطالعه: پروژه ازماني موثر بر سيستمشناسايي عوامل س  ۶٩

ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت، گروه  کارشناسي -ثمرين؛ حسن کيوريان. / فاطمه ابراھيميبازنشستگي نفت)

  .١٣٩۴ دولتي) ،  مديريت

  

   

 National Iranian Oil/ شرکت ملي نفت ايران (Management of information systemسيستم اطالعات مديريت 

Company (NIOC صندوق ھاي بازنشستگي /Pension funds عملکرد سازماني /Organizational performance /

/ آزمون Information and communication technology/ فناوري اطالعات و ارتباطات Organizationsسازمان ھا 

 Modeling/ مدل سازي Testsھا 

   

 ٩۴٠٠٢٢  

  چکيده 

 ١٣٩٤ اين پژوھش با ھدف تعيين تاثير عوامل سازماني بر سيستم ھاي اطالعاتي مديريت در شرکت ملي نفت ايران در سال 

ت در صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوھش کليه مديران، کارشناسان و کارکنان فعال در زمينه پروژه ھاي فناوري اطالعا

نفر تخمين زده شد. از اين ميان با  ١٥٠ شرکت ملي نفت و صندوق ھاي بازنشستگي نفت مي باشند که تعداد آن ھا در حدود 

نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. اين  ١٠٨ استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 

پيمايشي است.داده ھايي که در تحقيق حاضر مورد - حاظ روش گردآوري داده ھا توصيفيتحقيق از نظر ھدف، کاربردي و از ل

استفاده قرار گرفت، از نوع کمي بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شد. روش جمع آوري داده ھا بر اساس 

جمعيت شناختي و سواالت مربوط به پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه تحقيق حاضر متشکل از دو بخش کلي شامل سواالت 

است. ويژگي ھاي فني پرسشنامه شامل پايايي و روايي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به  MISعوامل سازماني موثر بر 

و عوامل سازماني  MISعنوان يکي از روش ھاي ارزيابي پايايي براي اين پژوھش استفاده شد که ضريب آلفاي کرونباخ 

بوده که پايايي مناسب ابزار را تاييد مي سازد و ھمين طور از روايي محتوا نيز به منظور  ٠.٧ مگي بيشتر از موثر بر آن ھ

 SPSSآزمون روايي پرسشنامه استفاده شد. تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه ھا از طريق نرم افزار 

اسميرنف، آزمون ھمبستگي  -و...) و استنباطي (آزمون کولموگروف در دو بخش توصيفي( ميانگين، فرآواني، درصد تجمعي

و رگرسيون چندگانه) انجام پذيرفت. در بخش دوم آمار استنباطي، از روش مدلسازي معادالت  tپيرسون، آزمون 

حاکي از و بارھاي عاملي به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد. نتايج پژوھش  t) و با استفاده از مقادير SEMساختاري(

وجود ارتباط مثبت و معني دار ميان عوامل سازماني شامل مديريت ارشد، فناوري سازمان و عملکرد مالي سازمان با سيستم 

ھاي اطالعاتي مديريت در شرکت ملي نفت ايران دارد. ھم چنين، با توجه به بيشتر شدن ضريب ھمبستگي رابطه ميان 

  دارد. MISافت که عملکرد مالي رابطه قويتري نسبت به ساير عوامل سازماني با ، ميتوان دريMISعملکرد مالي سازمان با 
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شناسايي مولفه ھاي تفکر استراتژيک و رابطه آنھا در بھبود فرايند تصميم گيري مديران(مطالعه موردي: در مديريت توسعه   ٧٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي،  -/ مجيد طاھر خاني؛ صالح اردستاني، مجيد.منابع انساني شرکت ملي نفت ايران)

  .١٣٩۴ گروه مديريت اجرايي، رشته مديريت استراتژيک) ، 

  

   

 Decisionگيري  / تصميمHuman resource development/ توسعه منابع انساني Strategic thoughtتفکر راھبردي 

making) شرکت ملي نفت ايران /National Iranian Oil Company (NIOCفکر سيستمي / تSystem thinking /

/ Strategy/ استراتژي Strategic Human Resource Management (SHRMمديريت استراتژيک منابع انساني (

 Testsآزمون ھا 

   

 ٩۴٠٠٠۶  

  چکيده 

شده و  پژوھش حاضر به منظور شناسايي مولفه ھاي تفکر استراتژيک و بررسي تاثير آن بر بھبود تصميم گيري مديران انجام

از نظر ھدف، کاربردي و از نظر ابزار گردآوري اطالعات، از نوع توصيفي_پيمايشي مي باشد.  دراين پژوھش ابتدا مفاھيم 

و مدل ھاي تفکر استرتژيک و فرايند تصميم گيري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند که بر اين اساس، پنج مولفه "فرصت 

ي"، "تفکر سيستمي"، "تفکر در زمان" و "عزم استراتژيک" بعنوان مولفه ھاي طلبي"، "پيشروي براساس رويکرد عمل

اصلي تفکر استراتژيک و چھار مرحله "تشخيص و شناسايي مشکالت"، "يافتن راه حل ھاي ممکن"، "انتخاب بھترين راه 

در زمينه تاثير مولفه  حل" بعنوان مراحل اصلي فرايند تصميم گيري تعيين گرديده و سپس شاخص ھا و فرضيه ھاي تحقيق

ھاي تفکر استراتژيک بر فرايند تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته و سپس مدل مفھومي تحقيق استخراج گرديد.  پس از 

تدوين مدل مفھومي در جمع  اوري اطالعات جھت پاسخ گويي به سواالت تحقيق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گرديد که 

مورد تاييد قرار گرفته و در  ٠.٨٤٢ نفري با ضريب آلفاي ٧٣ ه از نظر خبرگان و پايايي ان در يک نمونه روايي ان با استفاد

مديريت توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران توزيع و جمع آوري گرديده بود. ازنظر افراد نمونه مشخص گرديد که 

بتي دارند. درضمن بر اساس آزمون فريدمن مشخص گرديد که از مولفه ھاي تفکر استراتژيک بر فرايند تصميم گيري تاثير مث

ميان مولفه ھا،  "فرصت طلبي" بيشترن تاثير و "پيشروي بر اساس رويکرد علمي" کمترين تاثير را بر فرايند تصميم گيري 

  دارند.
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/ استاد راھنما بھروز طقه لرستانھاي آلوده من ھاي نفتي از خاک ھاي خاکزي مقاوم به لجن شناسايي و جداسازي قارچ  ٧١

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي،  -با مشاوره اسحاق، طوبي. - دوستي؛ طوبي اسحاق؛ به راھنمايي دوستي، بھروز.

  .١٣٩۴ دانشکده بروجرد، رشته زيست شناسي) ، 

  

   

/ Soil/ خاک Petroleum/ نفت Fungus/ قارچ sludge/ لجن Refining/ پااليش Soil pollutionآلودگي خاک 

 Biologyشناسي  زيست

   

 ٩۴٠٠٠٧  

  چکيده 

آلودگي خاک ھا با نفت ھمواره يک آلودگي عمده زيست محيطي در بسياري از کشورھاي نفت خيز جھان مي باشد که 

ي گردد مشکالت فراواني را به دنبال داشته است. انتشار لجن نفتي به طبيعت باعث به وجود آمدن معضالت زيست محيطي م

که حذف آن از محيط طبيعي سال ھا زمان مي برد و اين حذف توسط ميکروارگانيسم ھا امکان پذير است. ميکروارگانيسم 

ھاي بومي ساکن لجن ھا ي نفتي از بھترين گزينه ھا براي حذف ميکروبي اين لجن ھا ھستند لذا در سال ھاي اخير زيست 

ته است. در اين پژوھش نيز خاک ھاي آلوده به لجن نفت در منطقه  لرستان مورد پااليي لجن ھاي نفتي مورد توجه قرار گرف

باالتري دارند، جمعيت TPHآناليز قرار گرفت و با توجه به نتايج حاصله مشخص شد در خاک ھايي که ميزان کربن آلي و 

ه لجن ھاي نفتي موجود در خاک مي قارچ ھاي خاکزي نيز بيشتر است که اين مسئله بيانگر توانايي قارچ ھا در مصرفو تجزي

آالينده در منطقه لرستان را  باشد. ھمچنين در اين پژوھش قارچ ھاي بومي که توانايي حذف لجن نفت از خاک ھاي آلوده به اين

 دارند، شناسايي و جداسازي شدند که عبارتند ازآسپرژيلوس فالووس، آ.ترئوس، آ.فوميگاتوس،  آ.پني سيليوايدس، پني سيليوم

کريزوژنوم، آلترناريا، اولوکالديوم و ريزوپوس. به منظور بررسي توانايي و پتانسيل قارچ ھاي مذکور در زيست پااليي لجن 

تکميل شده با غلظت ھاي مختلف لجن نفت و ھمچنين از محيط مايع نمکي حداقل تکميل شده  PDAنفت از محيط کشت جامد 

اد که ھمه گونه ھاي قارچي خاکزي جداسازي شده در اين پژوھش نه تنھا قادر به لجن نفت استفاده شد. نتايج نشان د ٪١ با 

حذف لجن نفت از محيط کشت خود بوده بلکه در آلودگي ھايي با غلظت ھاي باالي لجن نفت نيز کارايي و پتانسيل خوبي دارند 

تکميل شده با غلظت  PDAروي محيط جامد  از جمله  اين قارچ ھا مي توان قارچ ھاي آ. ترئوس و آ. فالووسرا نام بردکھبر 

باالترين پتانسيل را در حذف لجن نفت نسبت به ساير قارچ  ٪٨٤ /٦و ٪٨٧ درصد لجن نفت، ھر کدام به ترتيب به ميزان  ٢٠ 

 ٧٢ /٥٣و  ٧٣ /٢ %ھاي جداسازي شده از خود نشان دادند و سپس قارچ ھاي اولوکالديوم و آلترناريا ھر کدام به ميزان

 راي پتانسيل قابل توجھي در زيست پااليي لجن نفت بودند.دا%
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در شرکت ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران با استفاده  HSEشناسايي و تعيين شاخص ھاي ارزيابي و اتخاب مناطق برتر   ٧٢

؛ نويد / حميده داودپور؛ شھروز بامداد) در حالت عدم قطعيتMADMاز تکنيک ھاي تصميم گيري چند شاخصه ( 

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده صنايع، گروه مھندسي صنايع، رشته مھندسي صنايع گرايش  -خورشيدي.

  .١٣٩۵ سيستم ھاي اقتصلدي و اجتماعي) ، 

  

   

/ Fuzzy logic/ منطق فازي Analytical hierarchy process/ تحليل سلسله مراتبي Decision makingگيري  تصميم

ھاي نفتي ايران  / شرکت ملي پخش فرآوردهHealth، Safety and Environment (HSEي، بھداشت، محيط زيست (ايمن

)National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC مدل ھا /Models 

   

 ٩۵٠٠٠٨  

  چکيده 

بندي دقيق، علمي و عادالنه اين مناطق به  تبهھاي نفتي و ر گانه شرکت پخش فرآورده ٣٧ به منظور ارزيابي عملکرد مناطق 

ھاي ارزيابي  به مناطق برتر، در فاز اول به جمع آوري کليه شاخص HSEصورت ساليانه و در انتھا، ارائه جايزه 

ھا به کمک کارشناسان خبره منتخب گرديد و در نھايت  ھا و زيرشاخص پرداخته شده  و در فاز دوم شاخص HSEعملکرد

ھا و ترسيم گراف  به منظور استخراج روابط بين شاخص DEMATELتائيد گرديد. در مرحله بعد، از روش توسط روسا 

دھي به  به منظور وزن AHPھاي کم اھميت تر، استفاده شد، در ادامه از روش  ھا و حذف زيرشاخص روابط بين آن

ضريبي تحت عنوان  SAWنين با روش ھا و از روش تاپسيس فازي براي رتبه بندي مناطق استفاده شد ھمچ زيرشاخص

خوشه قرار گرفتند. پس از اعتبار سنجي  ٣ ضريب پيچيدگي براي کليه مناطق تعريف شد که بر اساس اين ضريب ، مناطق در 

و نظر تجربي و تخصصي کارشناسان، خوشه مطلوب  Davies Bouldinو  Dunnتعداد خوشه ھا بر اساس دو شاخص 

  قرار گرفته است. ٩٥ گانه در سال  ٣٧ ر است که نتايج اين پژوھش مبناي ارزيابي عملکرد مناطق انتخاب  گرديد. شايان ذک
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،شرکت CNG(مطالعه موردي، مديريت طرح CNGشناسايي و اولويت موانع موجود در اجراي موثر توسعه جايگاه ھاي   ٧٣

کارشناسي  -تاح شريف زاده، ابوالقاسم نجفي کل بازويي.جمال الدين رضوي نسب؛ ف /ملي پخش فراورده ھاي نفتي ايران)

  .١٣٩۴ ، M.A ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، رشته مديريت اجرايي

  

   

 National Iranian Oilھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهStrategic managementمديريت استراتژيک 

Products Distribution Company (NIOPDC موانع /Obstacles گاز طبيعي فشرده /Compressed natural gas /

 Liquefied natural/ گاز طبيعي مايع Conceptual framework/ مدل مفھومي Filling stationگيري  ايستگاه سوخت

gas 

   

 ٩۴٠٠٣٢  

  چکيده 

باشد. به اين  مي  CNGد در اجراي موثر توسعه جايگاه ھايھدف از پژوھش حاضر شناسايي و اولويت بندي موانع موجو

مناطق شرکت ملي پخش  CNGو مسئولين، کارشناسان  CNGمديران، کارشناسان مديريت طرح  ٢٧٠ منظور از مجموع 

نفر به روش تصادفي ساده نمونه برداري شد. پژوھش حاضر از دسته پژوھش ھاي کاربردي  ١٥٦ راورده ھاي نفتي کشور، 

از نوع تحقيق توصيفي پيمايشي و در تقسيمات تحقيقات توصيفي ازنوع  روش تحقيق ھمبستگي است. ابزار نمونه برداري و 

پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام روايي صوري با کمک اساتيد محترم دانشکده، نرم افزار پي ال اس و تحليل عاملي 

پرسشنامه نيز بعنوان پرسشنامه اوليه  ٢٧ يائي به کمک آلفاي کرونباخ بدست آمد و تائيدي نيز آنرا مورد تاييد قرار داد. پا

تکميل شد. براي بررسي رابطه بين فرضيه ھاي پژوھش از آزمون ھاي پارامتريک پيرسون استفاه شد. نتايج حاکي از وجود 

  است. CNGبا اجراي موثر جايگاه ھاي  رابطه مثبت و معني دار بين بعد محتوي يا رفتاري، زمينھاي يا محيطي و ساختاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

٦٧ 
 

 - خديجه شيخ محمدي؛ اکبرحسن پور؛ مھدي الواني. /شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش آموزش الکترونيکي  ٧۴

نابع کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده مديريت و حسابدراي، گروه مديريت، رشته مديريت دولتي،گرايش م

  .١٣٩٣ انساني) ، 

  

   

/ فناوري اطالعات و ارتباطات Electronic learning/ يادگيري الکترونيکي Electronic learningآموزش الکترونيک 

Information and communication technologyھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهNational Iranian 

Oil Products Distribution Company (NIOPDC مدل ھا /Models 

   

 ٩٣٠٠٣١  

  چکيده 

درک عوامل و شرايطي که موجب پذيريش فناوري در سازمانھا ميشوند، از پژوھش ھاي مھم در زمينه فناوري است؛ تحيق 

در بين پرسنل شرکت ملي پخش  "شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش آموزش الکترونيکي "حاضر با ھدف 

تحليلي و از نظر روش اجرا پيمايشي (ميداني)مي باشد. ابزار جمع - ھاي نفتي انجام شده است.تحقيق از نوع توصيفيفرآورده 

ھا با توجه به پيمايشي بودن روش تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است که  پايه نظري اصلي براي طراحي وتدوين  آوري داده

کي و نکاتش و ھمکاران است.جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان مولفه ھاي پرسشنامه ؛ مدل پذيرش آموزش الکتروني

نفر به  ٣٠٢ نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد٩٨٠ شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ايران مي باشند که تعداد آنھا 

ات يان پژوھش رگرسيون براي عنوان  حجم نمونه  انتخاب شده اند. آزمونھاي به کار رفته جھت تجزيه  و تحليل اطالع

بررسي رابطه بين متغيرھاي مختلف ميزان پذيرش فناوري و آزمون فريدمن جھت شناسايي ورتبه بندي مھمترين عوامل اثر 

گذار برپذيرش آموزش الکرونيکي توسط کارکنان سازمان مورد مطالعه ميباشد.کليه فرايند تجزيه و تحليل توسط نرم افزار 

spss  است.  نتايج يافته ھاي اين پژوھش نشان داد که؛ کليه عوامل مورد نظر براساس مدل مفھومي تحقيق بر ميزان انجام شده

پذيرش آموزش الکترونيکي دربين پرسنل شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي تاثيرگذار است؛ بر اساس نتايج بدست آمده از 

ستفاده؛ انتظار قابليت و توانايي شخصي کاربر؛ نگراني آزمون فرضيه ھاي تحقيق  مشخص شد که شرايط آسان سازي ا

دغدغه) کاربر در استفاده از سيستم ؛ تصميم به استفاده کاربر از آموزش  الکترونيکي(رفتار استفاده) ؛ مقبوليت کارايي (

ستفاده از سيستم و سيستم(انتظار عملکرد) ؛ مقبوليت کاربرد سيستم از نظرکاربر (انتظار کوشش)؛ ديدگاه کاربر نسبت به ا

تاثيرات اجتماعي استفاده از آموزش الکترونيکي با مسزان پذيرش آموزش الکترونيکي توسط کارکنان شرکت رابطه 

معنادارومثبت وجود دارد.  با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن جھت شناسايي واولويت بندي  متغيرھاي 

کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده نفتي؛ مشخص شد که به ترتيب اولويت متغيرھاي  اثرگذاربر پذيرش فناوري آموزش توسط

)؛ شرايط آسان سازي ٦ /٣١)،ديدگاه نسبت به استفاده(٦ /٦٣)، قابليت استفاده کاربر از سيستم (٦ /٧٤تصميم به استفاده(

) ٢ /١٨)، نگراني يا دغدغه (٣ /٤١عي()، تاثيرات اجتما٤ /٤٥)، مقبوليت کاربرد(٥ /٠١)،مقبوليت کارايي(٥ /٧٢استفاده(

  بيشترين تاثير را بر پذيرش فناوري آموزش الکترونيکي توسط کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي دارد.
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٦٨ 
 

طراحي اسيدکاري چاه گازي شماره الف ميدان گازي داالن در حوزه زاگرس جنوبي و بررسي صدمات وارده از لحاظ توان   ٧۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد  -حمد نجفي؛ استاد راھنما علي يزداني ؛ استاد مشاور غالمحسين منتظري./ نگارش متوليد

  .١٣٨۶ اسالمي، رشته مھندسي مخازن ھيدروکربوري) ، 

  

   

/ سنگ مخزن Acidization/ اسيدکاري Hydrocarbon reservoir/ مخزن ھيدروکربن Dalan formationسازند داالن 

Reservoir rock آسيب سازند /Formation damage تخلخل /Porosity 

   

 ٨۶٠١٧٣  

  چکيده 

اسيدکاري استفاده از مواد فعال از لحاظ واکنش براي افزايش توليد از چاه است که اين کار از طريق حل کردن نواحي آسيب 

مي توان استفاده کرد که انتخاب ھر ديده يا حل قسمتي از سنگ مخزن انجام مي شود . از انواع مختلفي اسيد و مواد افزودني 

يک از اين موارد بستگي به ھدف اسيدکاري دارد. انجام موفق عمليات اسيدکاري مستلزم تعيين دقيق پارامترھايحاکم بر جريان 

سيال به سمت چاه است. پيدا کردن ساختار و نوع سنگ در انتخاب اسيد و انتخاب شرايط صحيح توليد موجب ميشود که 

ن راندمان را در يک عمليات اسيد کاري داشته باشيم .آزمايش تعيين فشار و آزمايش تعيين عملکرد مخزن از مھم ترين باالتري

شعاع حوزه توليدي در اطراف  ،عملياتي است که روي مخزن انجام مي شود . اين آزمايشات براي اندازه گيري ميزان آسيب 

ور پوسته اي مي باشد . عالوه بر اين عوامل نوع آسيب و عامل آسيب چاه از فشار مخزن و از ھمه مھم تر فاکت ،دھانه چاه 

عوامل مھمي ھستند که در انتخاب نوع اسيد تاثير گذار ميباشند . محاسبه پارامترھاي مختلف توليد قبل و بعد از عمل اسيد 

ن پوسته يا شاخص  بھره دھي قبل و بعد کاري معيار مناسبي از ميزان موفقيت عمل اسيد کاري بدست مي دھد. با مقايسه ميزا

از عمل اسيدکاري تخميني نسبت به موفق بودن  عمل اسيدکاري مي توان بدست آورد. روشي که در اين پروزه براي تشخيص 

مقايسه ميزان صدمه وارد به چاه يا مقايسه شاخص بھره دھي قبل و بعد از عمل  ،ميزان موفقيت عمل اسيدکاري استفاده شده 

محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار خواھند  pansystemدکاري است. پارامتر ھاي موردنظر با استفاده تز نرم افزار اسي

  گرفت.
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٦٩ 
 

/ سميرا ھاي فرھنگي و تاريخي( نمونه موردي بندر سيراف) طراحي تفرجگاه خطي ساحلي با رويکرد حفظ و ارتقاي ارزش  ٧۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده ھنر و معماري، رشته معماري  - نصاري.سوري؛ کيانوش سوزنچي، مجتبي ا

  .١٣٩۵ منظر) ، 

  

   

 Pars/ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس Design/ طراحي Cultural values/ ارزش فرھنگي Architectureمعماري 

Especial Economic Energy Zone زمين شناسي /Geology 

   

 ٩۵٠٠٠٢  

  کيده چ

مجموعه ويژگي ھاي منطقه انرژي اقتصادي پارس جنوبي باعث شده برنامه ريزان نگاه يک جانبه اي ژئوپليتيک به اين 

منطقه داشته باشند. اما بايد اھدافي بزرگتر را با توجه به نيازھاي آتي و آينده ي بدون نفت و گاز در نظر گرفت. با شناخت اين 

تيابي به راھبردي براي باززنده سازي ارزش ھاي فرھنگي و تاريخي شھر سيراف است. نياز، ھدف اصلي اين پژوھش دس

اين ھدف ميتواند مزاياي زيادي براي شھر سيراف و منطقه ويژه داشته باشد، به طور مثال: به جريان انداختن زندگي و فعاليت 

ژه اقتصادي انرژي پارس، به عنوان مکاني براي در شھر، احياي اقتصادي و فرھنگي و...؛ در مقياس کالن تر براي منطقه وي

گذران اوقات فراغت و تمدد اعصاب کارکنان، احياي اقتصادي در آينده بدون نفت و گاز و ادامه روند رو به رشد اقتصادي و 

اجتماعي، تعامل بين دو قطب، يعني صنعت و فرھنگ که ھريک به سھم خود موجبات جذب درآمدھاي ارزي را فراھم مي 

ورند و غيره. براي محدوده جغرافيايي: مکاني براي افزايش جاذبه ھاي گردشگري محدوده ( با توجه به ديگر پتانسيل ھاي آ

غربي و شمالي جنوبي (با توجه به - موجود مانند پارک ملي ناي بند)، تامين خدمات گردشگري در راه ھاي اصلي شرقس

ي و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و اينترنتي و مشاھدات ميداني است. تحليل-پتانسيل موجود)و غيره. روش تحقيق توصيفي

براي اينکه بفھميم چگونه ميتوان بر ارزش ھاي فرھنگي و تاريخي در شھر تاکيد کرد در فصل دوم به ارائه راھکارھايي 

کرده ايم تا به فھم دقيق از گردشگري  براي تجلي فرھنگ و تاريخ در منظر پرداخته ايم. سپس مفاھيم پايه اي تحقيق را تفسير

پايدار و طراحي تفرجگاه برسيم. از آن جا که آب کناره ھاي ساحلي مکان ھايي به ذاته ويژه ھستند و تمھيدات طراحي خاصي 

را طلب مي کنند در فصل سوم فرآيند طراحي و اصول طراحي آب کناره ھاي ساحلي شھري با تاکيد بر ارزش ھاي فرھنگي 

با تطابق فرصت ھا و تھديدھايي که شھر سيراف با آن روبه رو است و اصول استخراج شده  يخي را استخراج کرده ايم.و تار

 تفرجگاه ساحلي خطي سيراف را طراحي کرده ايم.
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٧٠ 
 

/ حامد فرنام؛ عليرضا موغلي، محمدحسين ھاي نفتي استان فارس طراحي مدل شايستگي مديران شرکت پخش فراورده  ٧٧

  .١٣٩۴ کارشناسي ارشد(دانشگاه پيام نور، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته مديريت دولتي) ،  -ماني.ک

  

   

 National Iranian Oilھاي نفتي ايران ( / شرکت ملي پخش فرآوردهManagers/ مديران Competenceشايستگي 

Products Distribution Company (NIOPDC استان فارس /Fars province مديريت منابع انساني /Human 

resource managementساالري  / شايستهMeritocracy مدل ھا /Models 

   

 ٩۴٠٠٢٠  

  چکيده 

ھدف اين پژوھش طراحي مدل شايستگي مديران شرکت پخش فرآورده ھاي نفتي استان فارس مي باشد. ابتدا مدل ھاي 

شايستگي مورد شناسايي قرار گرفت. بررسي اسناد  ٤٦ وش فرا ترکيب شايستگي موجود مورد بررسي قرار گرفته و بوسيله ر

و مدارک و ھمچنين انجام مصاحبه با مديران و افراد موفق شرکت نيز به اين فرايند کمک نمود. نھايتا پرسشنامه اي به منظور 

اختيار مديران قرار گرفت. مدل  انتخاب مولفه ھاي نھايي مدل به ھمراه وزن ھرکدام بوسيله آنتروپي شانون تھيه شده و در

          ٠.٢٢٧٢٢شم کسب و کار:  - ١ شايستگي استخراج شده به ھمراه وزن ھر يک از شايستگي ھا به شرح زير است:     

پيشگامي،  - ٥   ٠.١٢٣٦٩اصول مديريت پروژه:  -٤  ٠.١٢٦٢٥توسعه تيم ھا و کار تيمي:  -٣   ٠.١٤٣٢٤مديريت تغيير:  -٢ 

 ٠.٠٩٢٩٤مديريت بحران:  - ٧   ٠.٠٩٤٠٩ابتکار، خالقيت و نوآوري:  - ٦  ٠.١٠١٠٣ي و ريسک پذيري سنجيده: توفيق طلب

  ٠.٠٩١٥٤ تفکر سيستمي:  -٨ 

  

 /ي ساحلي عسلويه) ھاي طبيعي و جذب گردشگر (مطالعه موردي: منطقه طراحي منظر ساحلي بر پايه حفاظت از عرصه  ٧٨

کارشناسي ارشد(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده ھنر و معماري،  - ين، مجتبي انصاري.مريم فرھي فريمائي؛ مھدي حقيقت ب

  .١٣٩۴ گروه معماري، رشته معماري) ، 

  

   

 Environmentalمحيطي  / طراحي زيستEnvironment/ محيط زيست Assaluye/ عسلويه Architectureمعماري 

Design مديريت /Management پايداري /Stabilityپارک / Park 

   

 ٩۴٠٠٢١  

  چکيده 

مناظر طبيعي خصوصا سواحل از ديرباز تجلي گاه تمدن، ھويت و محل شکل گيري سکونتگاه براي انسان بوده اند. طي قرن 

ھا و به خصوص در قرن اخير ، در بسياري موارد رابطه انسان با محيط زيست و منابع حياتي به رابطه اي مالکانه تبديل شده 

ابطه انسان بدون توجه به معيارھاي حفاظت و بقا به بھره برداري از طبيعت پرداخته است. در حالي که فقط است و در اين ر

حق استفاده محدود در چارچوب ضوابط مشخص را دارد. به طور حتم يکي از راھکارھاي حل اين مشکل برقراري ارتباط 

جتماعي مختلف به اين عرصه ھاي طبيعي و گسترش و متعادل بين انسان و طبيعت است به طوري که با جذب گروه ھاي ا
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٧١ 
 

رونق گردشگري در اين حوزه ھا بتوان با استفاده از پتانسيل ھاي محيطي ، زمينه بھبود کيفيت محيط زيست را فراھم آورد و 

يق تر اکوئوريسم تعادل را به آن بازگرداند. در اين راستا از جمله راھبردھاي پيشنھادي مفھوم گردشگري پايدار و به بيان دق

است که در اين پژوھش به آن پرداخته شده است. ھدف از اين پژوھش دستيابي به راه کارھايي درمنظرسازي براي نمايش 

دريايي به عنوان پشتيبان يا حتي جايگزين مشاغل سنتي در منطقه حفاظت - جذابيت ھاي ساحلي و معرفي اکوئوريسم ساحلي

تحليلي است. گردآوري -توصيفي عملي و روش آن براساس ماھيت،- ، کاربرديشده است. نوع پژوھش براساس ھدف

اطالعات نيز به روش کتابخانه اي و مشاھدات ميداني انجام شده است. انتخاب منطقه ساحلي عسلويه به عنوان نمونه مطالعاتي 

ک ملي ناي بند) دارد که به دليل بر اين اساس بوده که اين منطقه نوعي گستره ھاي طبيعي جذاب و قابل ارزش ساحلي (پار

آالينده ھاي نفتي و گازي تخريب فزاينده اي گريبان گير آنھا شده است. از طرفي با توجه به اتمام ذخائر نفت و گاز در آينده اي 

نزديک، طبيعت تخريب شده تنھا ميراث آن براي آيندگان بومي است و اين امر ضرورت پژوھش در اين منطقه را نشان مي 

ھد. يافته ھاي اين پژوھش نشان مي دھند که در امر "مديريت منطقه ساحلي عسلويه" اتخاذ راھبرد "حفظ منابع طبيعي" در د

مولفه زيست محيطي ، راھبرد " اقتصاد مبتني برگردشگري" در مولفه اقتصادي ، راھبرد "مشارکت جوامع محلي" در مولفه 

يکپارچه،جامع و کل نگر" مي تواند در دستيابي به پايداري منطقه نقش به اجتماعي و به طور دقيق تر رويکرد "مديريت 

  سزايي داشته باشد. در اين راستا الگوھاي طراحي در منظر طبيعي خليج ناي بند ارائه شده است.

 

  

/ سروين به منظور بھبود پايدار سيستم قدرت به کمک الگوريتم جستجوي گرانشي TCSCو  PSSطراحي ھماھنگ   ٧٩

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، رشته مھندسي  -ابي؛ عارف جليلي ايراني، محمد قيامي؛ فرامرز ضرغام.سرخ

  .١٣٩۵ برق(قدرت)) ، 

  

   

/ Algorithm/ الگوريتم power system/ سيستم قدرت Stability/ پايداري Continuous improvementبھبود مستمر 

 equationمعادله / Models/ مدل ھا Modelingمدل سازي 

   

 ٩۵٠٠٠١  

  چکيده 

مھم ترين بحث دراين پايان نامه ميرا سازي نوسانات بين ناحيه اي و محلي در برابر با اغتشاشات ناخواسته ميباشد. در عمل 

عالوه بر پايداري روند ميرايي نوسانات حايز اھميت است که در مدت زمان قابل قبولي مستھلک شود. پايداري سيستم ھھاي 

تاکنون مباحث مربوط به پايداري ديناميکي باتوجه به ظھور نوسان ھاي فرکانس ١٩٦٠ قدرت موضوع پيچيده اي است از دھه 

پايين مورد توجه قرار گرفت است. اين مشکل مربوط به ميرايي ناکافي نوسان ھاي سيستم است و معموال با بکارگيري پايدار 

سيستم ھاي ژنراتور که اقتصادي ترين روش پايداري است، ميرايي اين  جھت کنترل تحريک PSSسازھاي سيستم قدرت 

نوسانات را افزايش داد  با پيشرفت الکترونيک قدرت و ساخت تجھيزات با جريان و ولتاژ باال، خطوط انتقال جريان برق 

اقتصادي يافتند. توجيه  FACTSمستقيم و عناصر قابل انعطاف جريان مستقيم و عناصر قابل انعطاف جريان متناوب 

بکارگيري اين تجھيزات تاثيرات زيادي بر روي  سيستم ھاي قدرت داشته اند که از جمله تاثيرات مھم ان ميتوان به بھبود 

پايداري ديناميکي اشاره نمود که در سالھاي اخير مطالعات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است. در سيستم ھاي قدرت 
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٧٢ 
 

قدرت بين نواحي بھم پيوسته براي عمليات مطمئن سيستم از اھميت بااليي برخوردار است، اما  بزرگ، ميرايي نوسان ھاي

سنتي نميتواند ميرايي مناسبي براي نوسانات بين ناحيه اي فراھم کند. براي ھمين منظور ميتوان ز کنترل  PSSاستفاده تنھا از 

يي مناسب مد ھاي بين ناحيه اي استفاده کرد. يکي از جھت فراھم کردن ميرا FACTSکننده ھاي ميرايي نوسانات قدرت 

است. حال بايد توجه داشت که براي دستيابي به ميرايي  PSSو TCSCروش ھاي استفاده ھمزمان از پايدار ساز مبتني بر 

اين طراحي پارامتر ھاي انھا با دقت و روش مناسب انجام گيرد.به ھمين علت طراحي ھماھنگ  PSSو TCSCبھينه با وجود

دو نوع کنترل کننده به صورت يک مساله بھينه سازي تبديل گشته که ھدف ان تنظيم مناسب پارامترھاي آنھا در سيستم قدرت 

چند ماشينه ميباشد. ازسويي ديگر تعيين پارامترھاي مناسب اين کنترل کننده در مرحله بھينه سازي نيازمند يک روش ھوشمند 

اشد. امروزه با توجه به تنوع و پيچيدگي ھاي مسائل جديد، روش ھاي کالسيک براي دستيابي کارا با جستجوي محلي و باال ميب

به پاسخ ھاي بھينه در پاره اي از موارد دچار چالش ميشوند. براي دستيابي به مناسب ترين پاسخ، الگوريتم ھاي ابتکاري 

اين پايان نامه رويکرد جديد استفاده از قانون جاذبه و بيشماري با الھام از قوانين موجود در طبيعت پايه ريزي شده اند. در 

مفھوم جرم جھت بھينه سازي تحت عنوان الگوريتم جستجوي گرانشي در نظر گرفته شده است. الگوريتم جستجوي گرانشي با 

ھادي در الھام از قوانين موجود در طبيعت طراحي شده و عامل ھاي جستجوگر مجموعه اي از اجرام ميباشد.روش ھاي پيشن

  مقايسه با ساير روش ھا کارايي بھتري دارند.

 

 

  

)در جداسازي SVDو روش تجزيه مقادير تکين (contour-slice،فيلتر ميانه،فيلترf-kاعمال ومقايسه روش ھاي فيلتر   ٨٠

 - مالي./ کاوه حسيني؛ دکتر محمد علي رياحي؛ مھندس جواد جامواج باالرونده و پايين رونده در داده ھاي درون چاھي

  .١٣٨٧ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران ژئوفيزيک، گروه فيزيک زمين، رشته ژئوفيزيک گرايش لرزه شناسي) ، 

  

   

/ رد لرزه Geophysicsفيزيک  / زمينSeismologyشناسي  / لرزهVertical seismic projectsاي قائم  ھاي لرزه پروفيل

Seismic trace ماتريس /Matrices 

   

 ٨٧٠٢۵٩  

  يده چک

کاربرد پروفيل لرزه اي قائم به عنوان ابزاري براي تعيين ضرايب بازتاب، شناسايي بازتابنده ھاي اصلي و تکراري از 

يکديگر، ساخت رد  لرزه ي  مصنوعي براساس داده ھاي چاه و مقايسه آن با داده ھاي سطحي، مطالعه خواص فيزيکي سنگ 

ه داده ھاي لرزه اي سطحي داده ھاي پروفيل لرزه اي قائم نيز قبل از تفسير نياز ھا وشناسايي گسل ھا شناخته شده است  مشاب

به پردازش ھاي ويژه دارد يکي از بخش ھاي ضروري پردازش داده ھاي پروفيل لرزه اي قائم جداسازي امواج باالرونده و 

ا محور تکراري و استخراج عملگر پايين رونده از يکديگر مي باشد اين جداسازي به منظور ساخت رد لرزه ي مصنوعي ب

واھماميخت انجام ميگيرد اين مرحله به دليل دامنه ي ضعيف امواج باالرونده ھمواره با مشکالتي رو به رو بوده است.  براي 

جداسازي اين دو نوع امواج ميتوان از خواص اين دو دسته از امواج استفاده کرد.خاصيتي که ميتوان به وسيله ي آن عمل 

زي را انجام داد شيب ھاي متقاع اين دو دسته از امواج ميباشد. روش ھاي مختلف موجود براي جداسازي از اين جداسا
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،فيلتر ميانه ، فيلتر  k-fخاصيت به شيوه ھاي مختلف استفاده و جداسازي را انجام مي دھند.  از اين روش ھا ميتوان به فيلتر

رويدادھا با شيب ھاي (سرعت ھاي مختلف)در حوزه ي f-kنمود.در فيلتر  برش پربندي و روش تجزيه ي مقادير تکين اشاره

مکان زمان به صورت رويدادھاي با شيب ھاي (سرعت ھاي)مختلف در حوزه ي فرکانس عدد موج  رويدادھاي مرکزگرا 

ي مبت ومنفي ميباشد مشاھده ميشوند و فيلتر کردن آن ھا ممکن ميشود.امواج ژايينروند و باال رونده به ترتيب داراي شيب ھ

بنابراين در حوزه ي فرکانس  عدد موج در دو ناحيه ي جدا قرار ميگيرند و ميتوان آن ھا را از يکديگر جدا نمود اساس روش 

روش ديگر فيلتر ميانه با اعمال يک شيفت خطي به امواج باالرونده يا پايين  .مي باشدf-kفيلتر برش پربندي مانند روشفيلتر

اسپايک کردن فيلتر ميانه استفاده کرده و آن ھا را از يکديگر جدا ميکند در deرا به خط نموده و از خاصيت رونده آن ھا 

مانند روش فيلتر ميانه شيفت خطي اعمال ميشود. بعد از اين مرحله مقطع داده ھاي پروفيل لرزه اي قائم به صورت svdروش 

ماتريس حاصل تجزيه ميشود.سپس با استفاده از چند مقدار تکين اول svdيک ماتريس در نطر گرفته شده و با استفاده از روش 

ماتريس بازسازي ميشود نتيجه ي حاصل مقطعي خواھد بود که آن دسته از امواج که به خط شده اند باقيمانده و دسته ي ديگر 

به svdي و روش تجزيه مقادير تکين((فيلتر ميانه فيلتر برش پربندf-kتضعيف شده اند.  در اين پايان نامه از روش ھاي فيلتر 

منظور جداسازي امواج باالرونده و پايين رونده استفاده شده است و مزايا و معايب ھر يک از آن ھا بر روي داده ھاي 

  مصنوعي و واقعي مورد بررسي قرار گرفته است

 

 

  

قي؛ استاد راھنما ميترا احمدي؛ عباس / فاطمه صادررسي امکان حذف بيولوژيکي فلزات سنگين از لجن مخازن نفت گازب  ٨١

کارشناسي ارشد(دانشگاه پيام نور، دانشکده فني و مھندسي، گروه بيوتکنولوژي، رشته مھندسي  -خوشحال، طوبي اسحاق.

  .١٣٩٣ شيمي) ، 

  

   

/ جذب Gas reservoirs/ مخازن گاز Petroleum reservoirs/ مخازن نفت sludge/ لجن Heavy metalفلز سنگين 

Absorptionشناسي  / زيستBiology سرب /Lead نيکل /Nickel باکتري /Bacteriumھا)  / باسيلوس (باکتري

Bacillus روش تاگوچي /Taguchi method بررسي آزمايشگاھي /Laboratory study 

   

 ٩٣٠٠٠٩  

  چکيده 

ه آزمايشگاھي توسط باکتري باسيلوس ھاي آبي در سيستم ناپيوست در اين پژوھش قابليت جذب فلزات سرب و نيکل از محلول

، pHسرئوس مورد مطالعه قرار گرفته و به کمک روش طراحي آزمايشات تاگوچي، تأثير چندين پارامتر محيطي مھم نظير 

ھاي فلزي، مدت زمان تماس، دور شيکر و غلظت جاذب بر شدت جذب مورد بررسي قرار گرفت. پس از به  غلظت اوليه يون

بھينه جذب زيستي اين فلزات در محيط آبي، آزمايشات در محيطي واقعي انجام پذيرفت و باکتري مذکور دست آوردن شرايط 

ھاي لجن اوليه و لجن حاوي باکتري باسيلوس سرئوس نشان  گاز اضافه شد. مقايسه غلظت سرب و نيکل در نمونه به لجن نفت

و  ppm  ١٢٠فتي کمک نمايد. در آخر مقدار سرب به ميزان تواند به حذف فلزات سرب و نيکل در لجن ن داد، اين باکتري مي

  در لجن آزمايش شده کاھش يافتند. ppm ٤٨٠نيکل به مقدار 
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کارشناسي ارشد(دانشگاه رازي،  -/ نگارش نعمت اله نجفي؛ استاد راھنما فرشاد رحيم پور.حذف بيولوژيکي لجن ھاي نفتي  ٨٢

  .١٣٨٩ دانشکده فني مھندسي، رشته مھندسي شيمي) ، 

  

   

/ Microorganism/ ميکروارگانيسم Bacterium/ باکتري Biologyشناسي  / زيستPetroleum/ نفت sludgeلجن 

 Laboratory study/ بررسي آزمايشگاھي Hysteresis/ پسماند Equipmentتجھيزات 

   

 ٨٩٠١۶٧  

  چکيده 

تي مورد استفاده  قرار گرفت . لجن ھا از  مخازن در اين پروژه يک کنسرسيوم از باکتري ھاي مفيد جھت حذف لجن ھاي نف

نفت گاز انبار نفت خرم آباد جمع آوري گرديده  و در محيط کشت حاوي نمک ھاي معدني با توجه به  مقدار مواد مغذي مورد  

يط ھاي نياز ، ميکروارگانيسم ھا ي فوق جدا سازي گرديدند . جھت جداسازي و خالص سازي باکتري ھا از قارچ ھا از مح

کشت مايع و جامد استفاده گرديد و طي مراحل مختلف ميزان جمعيت ميکروبي افزايش پيدا نمود  . کنسرسيوم باکتري ھاي 

فوق شامل سه نوع ميکروارگانيسم سودوموناس  آيروژينوس ، کلبسيال و باسيوس مي باشد. در طراحي آزمايشات با توجه به 

دما ، زمان و مواد مغذي بوده و  انجام ھرکدام از متغير ھا در سطح -   PHپارامتر  ٤ تعداد متغير ھاي انتخابي که شامل  

) جھت کاھش تعداد آزمايشات و رسيدن به جواب بھينه استفاده  RSMماکسيمم ـ مينيمم و  مياني از روش سطوح پاسخ (

ه دوم را به خوبي اثرات اصلي مدل گرديد. در روش فوق انجام آزمايشات به صورت تصادفي بوده  و مي توان اثرات مرتب

و يک   TPHنمونه جھت اندازه گيري ميزان کاھش  ٢٧ نمونه شامل  ٢٨ نماييم .  با توجه به روش در نظر گرفته شده تعداد 

 ٦نمونه ھا اندازه گيري گرديد. تجزيه وتحليل آماري آزمايش ھا با کمک نرم افزار   TPHنمونه به عنوان شاھد آماده و ميزان 

Modde    انجام گرفت وتأثير پارامترھا و بر ھم کنش بين آنھا تطابق داده شده است . با توجه به نتايج به دست آمده بھترين

روز حاصل گرديده  ١٥ وزمان  ٠ /٢درجه ، غلظت  ٣٥ ، دماي PH=٧در  TPHشرايط جھت بدست آوردن حداکثر کاھش 

استفاده شده که مقادير  adi R٢و   R٢ھت بررسي پارامترھا ي انتخابي از درصد مي باشد.   ضمنا  ج ٩٨ است که برابر با 

درصد داده ھا را داشته و نزديکي دو پارامتر  ٩٥ بوده يعني رابطه ھميشگي توانايي پوشش  ٠ /٩٣٨و ٠ /٩٩٥آن ھا به ترتيب 

نمودار رگرسيون مقادير پيش بيني  ھمچنين با توجه بهاده شده در رابطه ھمبستگي است . نشان دھنده صحت عبارت ھاي استف

  با مقادير مشاھده شده بسيار به ھم نزديک بوده که اين نيز دليلي بر موفقيت باالي مدل است .
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/ نگارنده اميرحسين فضلي؛ استاد ) در شرکت مھندسي و توسعه نفتSLOMارزيابي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده (  ٨٣

  .١٣٩١ کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد سالمي، رشته مديريت دولتي) ،  - مشاور حسين ادب. راھنما حسن گيوريان؛ استاد

  

   

/ شرکت Conceptual framework/ مدل مفھومي Models/ مدل ھا Organizational learningسازمان يادگيرنده 

نمندسازي / تواPetroleum Engineering and Development Company (PEDECمھندسي و توسعه نفت (

Empowerment تحول سازماني /Organizational evolution مديريت دانش /Knowledge Management فناوري /

Technology يادگيري /Learning 

   

 ٩١٠٠٢٧  

  چکيده 

پژوھش حاضر به منظور ارزيابي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده در شرکت مھندسي و توسعه نفت انجام پذيرفته است . 

پرسنل داراي تحصيالت (فوق ليسانس و دکترا) مي باشد ، از نمونه گيري تصادفي  ٨٠ ه آماري  اين پژوھش ، شامل جامع

نفر تعيين شده است . روش تحقيق  پژوھش حاضر از نوع  ٦٦ ساده استفاده شده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

وري داده ھا پرسشنامه بوده که روايي آن با استفاده از روش روايي کاربردي و نيز توصيفي / پيمايشي مي باشد . ابزار جمع آ

مورد تائيد قرار گرفته است . داده ھاي جمع آوري شده توسط  ٠ /٩٣محتوايي و پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ با ضريب 

و آمار استنباطي استفاده شده مورد تحليل آماري قرار گرفته که در اين راستا از روش ھاي آمار توصيفي   spssنرم افزار 

است . تجزيه و تحليل آزمون دوجمله اي نشان مي دھد که بغير از "توانمندسازي افراد" ، وضعيت ھاي  "يادگيري پويا ، 

تحول سازماني ، مديريت دانش ، به کارگيري فناوري " در  شرکت مھندسي و توسعه نفت منطبق بر مدل سيستمي سازمان 

  يادگيرنده است.

 

  

/ رقيه برجويي زاده؛ ھما کاربرد کربن فعال اصالح شده با فلزات قليايي خاکي در حذف يون نيترات از آب ھاي آشاميدني  ٨۴

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه شيمي، رشته شيمي گرايش تجزيه) ،  -شفيعي خاني؛ ابوذر طاھري، احمد ترسلي.

 ١٣٩۵.  

   

  يون نيترات/ آب ھاي آشاميدني/ جذب سطحي/ مدل ايزوترميکربن فعال/ فلزات قليايي/ 

   

 ٩۵٠٠٠٩  

  چکيده 

در اين پروژه از کربن فعال اصالح شده به عنوان جاذب براي حذف يون نيترات از محلول ھاي آبي استفاده شده است. به اين 

فه شد و حذف يون نيترات به روش منظور مقادير مشخصي از نمونه حاوي يون نيترات به جاذب کربن فعال اصالح شده اضا

محلول و زمان جاذب با محلول  PH ناپيوسته انجام شد. تاثير عوامل مختلف موثر بر فرايند جذب سطحي مانند مقدار جاذب،

دقيقه بدست آمد. در شرايط بھينه درصد حذف  ٤٥ و  PH=٧ گرم،١ بررسي شد و مقدار بھينه اين متغيرھا به ترتيب برابر 
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درصد بدست آمد. سينتيک فرايند ببا استفاده از مدل ھاي سينتيکي شبه مرتبه اول،شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ٨٣ابر نيترات بر

ذره اي بررسي شد و مشخص گرديد مدل سينتيکي شبه مرتبه دوم بھتر با داده ھاي تجربي تطابق دارد. داده ھاي تعادلي 

و تمکين بررسي شدند و معلوم شد که اين سيستم با مدل النگموير به خوبي بااستفاده از مدل ايزوترمي النگموير، فرندليچ 

  توصيف مي شود.روش پيشنھادي براي حذف يون نيترات از نمونه ھاي آب شبکه شھري با موفقيت بکارگرفته شد.

  

  

ناطق مرکزي کاھش صدمه به چاه با تغيير مناسب خصوصيات گل حفاري و بررسي بر روي يکي از ميادين شرکت نفت م  ٨۵

کارشناسي ارشد(دانشگاه بين اللمللي امام خميني، دانشکده فني و  -/ اسماعيل صدرممتاز؛ بيژن ملکي، بابک مرادي.ايران

  .١٣٩٠ مھندسي، گروه معدن و نفت، رشته مھندسي نفت گرايش اکتشافات نفت) ، 

  

   

/ پايداري National Iranian Central Oil Company/ شرکت نفت مناطق مرکزي ايران Drilling fluidگل حفاري 

Stability چاه /Well ميدان گاز خانگيران /Khangiran gas field مدل سازي /Modeling سازند شوريجه /Shoorijeh 

formation شبيه سازي /Simulation 

   

 ٩٠٠١٠٠  

  چکيده 

مشکالتي ھمچون ھرزروي گل حفاري و ريزش تحليل پايداري چاه ، روشي براي بھبود اقتصادي عمليات حفاري و دوري از 

با بحث   FLACديواره در حين حفاري و توليد است. در اين تحقيق پايداري چاه در ميدان گازي خانگيران بوسيله نرم افزار 

، بررسي شده است.  NYZAبر روي نواحي تسليم شده (زون پالستيک) براي وزن ھاي مختلف سيال حفاري براساس آناليز 

و وزن گل حفاري در آغاز حرکت پالستيک ديواره چاه براي سازندھاي مختلف بدست آمده است. نتايج مدلسازي بيانگر فشار 

پوند بر گالن باعث کاھش خطر ناپايداري ديواره چاه ميگردد.ھمچنين تحليل پايداري  ١١ آن است که حفاري با سيالي به وزن 

ن سيال حفاري به دست آمده،انجام شده است. اين تحليل نشان داد پايداري چاه در ديواره چاه در امتدادھاي قائم و افقي با وز

با افزايش وزن گل وجود  Dامتداد حفاري قائم بيشتر از حفاري در امتداد افقي مي باشد. امکان حفاري افقي در سازند شوريجه 

  پايين مي باشد.  Bدارد در صورتي که امکان حفاري افقي در سازند شوريجه 
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/ مھران ارزاني؛ تورج محمدي؛ سازي پيش تصفيه خوراک واحد اسمز معکوس با استفاده از غشاي سراميکي مونوليتي مدل  ٨۶

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده فني مھندسي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي_  -روح هللا داوري.

  .١٣٩۴ ترموديناميک و سينتيک) ، 

  

   

/ مدل سازي Ceramicsھا  / سراميکPorous membrane/ غشاء متخلخل Reverse osmosisاسمز معکوس 

Modeling تصفيه /Refinement پساب /Wastewater 

   

 ٩۴٠٠١۵  

  چکيده 

ي غشايي امروزه فرايند ھاي غشايي در فرايندھاي جداسازي جايگاه ويژه اي بواسطه مزايايي که دارند پيدا کرده اند.فرايندھا

بعلت تنوع در جنس،ساختار و ھندسه در کاربرد ھاي مختلفي اعم از جداسازي ھاي گازي و مايع نقش به سزايي ايفا ميکنند. 

غشاھاي سراميکي بدليل مقاومت مکانيکي،حرارتي و شيميايي بااليي که دارند توانسته اند کاربرد ھاي صنعتي بيشتري نسبت 

رميان غشاھاي سراميکي مونوليتي با سطح تماس باال با خوراک،فالکس باال و مقاومت مکانيکي به ساير غشاھا داشته باشند. د

مناسبي ھستند توانسته اند در تصفيه و پيش تصفيه پساب ھاي صنعتي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص دھند از آنجا که 

آنھا يکي از مھمترين نگراني ھا براي صنايع پساب ھاي صنعتي به شدت به محيط زيست آسيب ميرسانند ،امروزه تصفيه 

است.فرايند اسمز معکوس يکي از مھمترين فرايند ھاي صنعتي در تصفيه ميباشد.باتوجه به اينکه پساب ھاي صنعتي داراي 

ناخالصي ھا با غلظت ھاي مختلف ميباشند اگر قبل از ورود به واحد اسمز معکوس به منظور تصفيه با روش ھاي مناسب پيش 

تصفيه نشوند باعث ايجاد مشکالتي اعم از گرفتگي،مشکالت بيولوژيکي و نھايتا سبب کاھش عمر مفيد ، افزايش ھزينه ھا در 

تعمير و تعويض غشاھاي اين واحد ميشوند. غشاھاي سراميکي مونوليتي با توحه به مزايايي که دارند ميتوانند بعنوان يکي از 

مز معکوس باشند مدل سازي پيش تصفيه خوراک واحد اسمز معکوس با استفاده از مراحل موثر پيش تصفيه براي واحد اس

پااليشگاه تھران بعنوان خوراک غشاي  APIغشاي سراميکي مونوليتي بوسيله نرم افزار کامسول انجام شد. پساب نفتي 

زيع فشار و سرعت، فالکس سراميکي مونوليتي جھت پيش تصفيه در نظر گرفته شد. در اين مدل سازي، توزيع غلظت آب، تو

خروجي آب و اثر سرعت خوراک بر ميزان فالکس تروه براي فرايند پيش تصفيه بررسي شده است ھمچنين به بررسي امالح 

  باقيمانده در تراويده و اعتبار سنجي مدل پرداخته شده است.
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 - .محمدي تورج د حامد ھاشمي؛ به راھنمايي/ سيراوامدل سازي رياضي غشاھاي نانو کامپوزيت پليمري حاوي نانو ذرات نات  ٨٧

کارشناسي ارشد(دانشگاه دانشگاه علم و صنعت، رشته مھندسي شيمي گرايش فرايند ھاي جداسازي)  -.خرم دل ايرج با مشاوره

 ، ١٣٩۴.  

  

   

 Polymeric / غشاي بسپاريNanoparticle/ نانو ذره Permeability/ تراوايي Nanocompositeنانو کامپوزيت 

membrane جداسازي /Separation ماتريس /Matricesسازي رياضي  / مدلMathematical modeling 

   

 ٩۴٠٠٣۶  

  چکيده 

غشا در يک فرايند جداسازي غشايي قلب يک فرايند است و ميزان موفقيت آميز بودن فرايند را فاکتور ھاي توانايي غشا در 

ذرند تعيين ميکند در اين ميان غشاھاي نانو کامپوزيت پليمري غيرآلي ھمواره مورد توجه جدا کردن اجزايي که بايد از غشا بگ

بسياري از محققان بوده اند اين نوع از غشاھا در واقع ھمان غشاھاي پليمري اند که ذرات غير آلي ناتراوا با ابعاد نانو و 

خصوصيات پليمر يعني انعطاف پذيري و فرايند پذيري  مولکولي در شبکه پليمري انھا توزيع ميشوند و داراي مجموعه اي از

باال و خصوصيات غير آلي ھمچون انتخاب پذيري و مقاومت حرارتي باال مي باشند با استفاده از نانو ذرات غير آلي با گروه 

ل ھاي نفوذ ھاي سطحي آلي نه تنھا ميتوان به توزيع بھتري از مواد غير آلي در غشا پليمري دست يافت بلکه جذب مولکو

کننده در داخل غشا نيز افزايش ميابد و در نتيجه انتخاب گري و تراوش پذيري اين دسته از غشاھا بصورت ھمزمان بھبود 

ميابد با تغيير درصد حجمي فاز پراکنده در بستر پليمر گذردھي غشاي ماتريس آميخته تغيير ميکند و انجام ازمايش ھاي 

ين کارايي باعث صرف ھزينه و وقت ميگردد لذا وجود مدل ھاي پيش بيني کننده ي رفتار مختلف براي ساخت غشايي با بھتر

غشا ميتواند در اين راستا کمک کننده باشد مدل ھاي رياضي مختلفي براي پيش بيني رفتار غشاي ماتريس آميخته ارائه شده اند 

باعث ناديده گرفتن اثرات مثبت بر تراوايي غشا مي  که تراوايي فاز پراکنده در غشا ھاي نانو کامپوزيت را صفر ميکنند که

شود افزودن نانو ذرات به پليمر باعث ايجاد پديده ھايي چون ايجاد فضاي خالي بين نانو ذره و پليمر افزايش حالليت نفوذ کننده 

شاھاي نانو کامپوزيت ھا در غشا ميگردد افزايش حالليت بر اثر افزودن نانو ذرات تا کنون در مدل ھاي ارائه شده براي غ

درنظر گرفته نشده است در اين تحقيق سعي شده است تا اثر افزودن نانو ذرات سيليکا بر پليمر و در نھايت افزايش انحالل 

پذيري بر مدل ھا بررسي شود اين پديده به صورت يک تراوايي مجازي براي نانو ذره در مدل ھاي مکسول و بروگمن اثر 

ين کار عالوه بر پيش بيني درست رفتار گاز ھا خطاي پيش بيني تراوايي براي مدل مکسول و بروگمن از داده شده است که با ا

  کاھش يافته است. % ٣ -٨به % ٣٠ -٥٠
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نگارش ياسين حاجب؛  / SAFT شرايط تشکيل ھيدرات در محلول ھاي الکتروليتي با استفاده از معادله حالت سازي مدل  ٨٨

کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، دانشکده نفت، گاز  -باس ايزد پناه ؛ استاد مشاور شھريار عصفوري.استاد راھنما امير ع

 .١٣٩٢ ،  )، پتروشيمي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي

  

   

/ Aqueous solution/ محلول آبي Modeling/ مدل سازي Gas pipeline/ خط لوله گاز Gas hydrateھيدرات گازي 

 Electrolyteتروليت الک

   

 ٩٢٠٠٢٨  

  چکيده 

تشکيل ھيدرات ھاي گازي مي باشد که اين امر خسارت زيادي  ،يکي از مھم ترين عوامل انسداد و گرفتگي خطوط لوله گازي 

ادر به خطوط لوله توليد و انتقال وارد مي سازد . براي جلوگيري از اين مشکل نياز به ارائه مدل ھاي ترموديناميکي است که ق

باشند شرايط تعادلي تشکيل ھيدرات را پيش بيني نمايند. يکي از روش ھاي جلوگيري از تشکيل ھيدرات استفاده از بازدارنده 

اده از معادله ھاي ترموديناميکي مانند محلول ھاي الکتروليتي است.  در اين تحقيق فازھاي بخار و مايع در حال تعادل با استف

معادله حالت ،   Saftرات با استفاده از مدل آماريواندروالس و پالتيو توصيف شده اند . دراين کارو فاز ھيدحالت ساده شده  

saft ساده  ،اصلي با استفاده ازيک تابع توزيع شعاعي ساده به جاي تابع توزيع شعاعي به کار رفته در مدل ھوانگ و رادوز

عبارت  ،دليل وجود يون ھا در محلول ھاي الکتروليتي  شده است . براي به حساب آوردن بر ھم کنش ھاي برد بلند به

براي الکتروليت   saftپارامترھاي معادله حالت  ،استفاده شده است .با به کار بردن رويکرد بر مبناي نمک  msaالکتروليتي 

برازش   msaي ھمراه با عبارت الکتروليت saftبا استفاده از معادله حالت ساده شده  NACL ، KCL، NaBr ، CaCl٢ھاي 

اتان و پروپان در حضور  ،فشار تشکيل ھيدرات متان  ،شده اند. با استفاده از پارامترھاي برازش شده براي الکتروليت ھا 

پيش بيني شده است.  نتايج حاصل از مدل سازي در ھر  NACL ، KCL، NABR،CACL٢محلول ھاي الکتروليتي شامل  

و مدل ھاي ترموديناميکي موجود مقايسه شده است . فشار ھاي تعادلي پيش بيني شده با  سيستم نمونه با داده ھاي آزمايشگاھي

استفاده از مدل ھم خواني بسيار خوبي با داده ھاي آزمايشگاھي دارند. نتايج حاصل از مقايسه اين مدل با مدل ھاي 

يت پيش بيني بھتري نسبت به ساير مدل ھا قابل ،ترموديناميکي موجود نشان مي دھد که مدل ارائه شده دربسياري از موارد 

  دارد.
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٨٠ 
 

بھنام عباسي؛  / PC-SAFT ھا با استفاده از معادله حالت ھاي گازي در حضور گاليکول شرايط تشکيل ھيدرات سازي مدل  ٨٩

ندسي شيمي، کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، دانشکده گاز و پتروشيمي، گروه مھ - اميرعباس ايزدپناه؛ مسعود مفرحي.

 .١٣٩٢ ،  )رشته مھندسي شيمي

  

   

/ Fluid phase/ فاز سيال Fossil fuel/ سوخت فسيلي Equations of state/ معادله حالت Gas hydrateھيدرات گازي 

 Modeling/ مدل سازي Simulation/ شبيه سازي Gaseous phaseفاز گازي 

   

 ٩٢٠٠٢٨  

  چکيده 

باشد، براي  ) ميSAFTي آماري سياالت تجمعي ( که آخرين اصالحيه از نظريه sPC-SAFTدر اين کار از معادله حالت 

سازي رفتار ترموديناميکي فازھاي بخار و مايع استفاده شد. براي توصيف فاز ھيدرات نيز مدل ترموديناميک آماري  مدل

ھاي دوجزئي آب +  کنش دوجزئي براي سيستم ھمپالتيو انتخاب شد. براي دستيابي به بھترين نتايج، ابتدا پارامتر بر -واندروالس

اجزاء گاز طبيعي، گاليکول + اجزاء گاز طبيعي و آب + گاليکول تعيين گرديد. سپس با ترکيب اين دو مدل و با استفاده از 

را براي ھا، پارامترھاي تابع پتانسيل کيھا ھاي آزمايشگاھي تشکيل ھيدرات مربوط به گازھاي خالص و مخلوط دوجزئي آن داده

) براي گازھاي متان، اتان، پروپان، I-H-Vو  Lw-H-Vتک گازھاي خالص برازش شد. تعادل سه فازي ھيدرات گازي ( تک

چنين  اکسيد کربن و ھيدروژن سولفيد، مخلوطھاي دو جزئي از اين گازھا و ھم ايزوبوتان، نرمال بوتان، نيتروژن، دي

بيني گرديد.  اتيلن گاليکول پيش اتيلن گاليکول و تري و اتيلن گاليکول، ديمخلوطھاي گاز طبيعي در غياب و در حضور مون

 ٧٠ ھا (تا  ھاي باال از گاليکول بيني فشار تعادلي ھيدرات در حضور غلظت بيني تغيير ساختار ھيدرات در مخلوطھا و پيش پيش

  باشد. ترين نتايج قابل ذکر اين کار مي درصد وزني در فاز آبي) از مھم

  

  

/ ناھيد دھنده ھاي غشايي الياف ميان تھي اکسيدکربن با استفاده از مايعات يوني بوسيله تماس دلسازي فرآيند جذب ديم  ٩٠

کارشناسي ارشد(دانشگاه شيراز، دانشکده  -پور؛ پيمان کشاورز، شھاب الدين آيت الھي؛ سونا رئيسي، محمد سيستاني. تقي

  .١٣٩۴ شيمي، نفت و گاز، رشته مھندسي شيمي) ، 

  

   

 Carbonاکسيد  دي / کربنFibers/ الياف Ionic liquids/ مايعات يوني Membrane/ غشا Separationجداسازي 

dioxide فاز گازي /Gaseous phase فاز مايع /Liquid phase حالل /Solvent 

   

 ٩۴٠٠٠٩  

  چکيده 

در زمينه تکنولوژي جديد جداسازي به خود ويژگي ھاي مطلوب غشاھا، به خصوص غشاھاي الياف توخالي توجه محققان را 

جلب کرده است. در اين مطالعه، مدلي جديد براي افزايش جذب گاز دي اکسيد کربن از مخلوط گازھاي دودکش ارا ئه شده 
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است. در اين راستا از يک مدل رياضي به منظور جذب گاز دي اکسيد کربن درون تماس دھنده ھاي غشائي الياف تو خالي 

] درون BF٤][Bmim] و [PF٦][Bmim]،  [NTf٢][Emimشده است. ايده جديد، استفاده از مايعات يوني مانند [ استفاده

الياف ھا به عنوان جاذب مايع بوده است. عالوه بر اين، مدل با استفاده از نتايج آزمايشگاھي مربوط به جذب گاز دي اکسيد 

سنجي شده است. در ادامه ميزان تغييرات غلظت گاز دي اکسيد کربن کربن به وسيله آب خالص به عنوان جاذب مايع اعتبار

درون فاز گازي در طول تماس دھنده غشائي مورد بررسي قرار گرفته است. تاثير عوامل مختلف از قبيل فشار جزئي دي 

ده جذب مورد اکسيد کربن ورودي در مخلوط گاز ، سرعت فاز گاز و فاز مايع و تاثير ترشوندگي غشا بر روي درصد باز

] بھترين عملکرد را دارد. Emim][NTf٢بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دھد که در بين مايعات يوني حاضر، [

نيتروژن - عالوه بر اين، افزايش سرعت فاز گاز و مايع به مانند افزايش درصد دي اکسيد کربن در مخلوط گاز دي اکسيد کربن

جذب در تمام حالل ھا مي شود. در آخر، اين نتيجه گرفته مي شود که در ھمه ي محلول ھا  ورودي منجر به افزايش در فالکس

  ترشوندگي غشا فالکس جذب را به صورت موثري کاھش مي دھد.

  

  

رساني گاز طبيعي با مخازن ذخيره آبشاري و  سازي فرآيند پرشدن سريع مخزن خودرو در جايگاه سوخت سازي و بھينه مدل  ٩١

 -/ مرتضي سعادت طرقي؛ جواد خادم.و مقايسه دو روش و ارائه الگوي بھينه Mono Lineبا چيدمان  مخازن ذخيره

  .١٣٩۵ دکتري(دانشگاه بيرجند، دانشکده مھندسي، رشته مھندسي مکانيک) ، 

  

   

مدل  /Gas reservoirs/ مخازن گاز Natural gas deposit/ ذخيره گاز طبيعي Filling stationگيري  ايستگاه سوخت

 equation/ معادله Optimization algorithm/ الگوريتم بھينه سازي Simulation/ شبيه سازي Modelingسازي 

   

 ٩۵٠٠٠۴  

  چکيده 

ھاي مايع مانند ھزينه باالي توليد و آلودگي محيط، منجر به تمايل بيشتر در استفاده از گاز  رشد مشکالت استفاده از سوخت

رساني گاز طبيعي فشرده رخ  ھاي سوخت خت خودرو گرديده است. فرآيند اصلي که در جايگاهطبيعي فشرده به عنوان سو

تر فرآيند  يابي به يک مدل ترموديناميکي دقيق باشد. يکي از اھداف اصلي رساله حاضر، دست دھد، فرآيند پر شدن سريع مي مي

باشد. اين مدل  خطي (بافر) مي خيره آبشاري و تکپر شدن سريع نسبت به تحقيقات قبلي به منظور مقايسه دو نوع سيستم ذ

باشد. نتايج رساله حاضر با  ھاي ارتباطي و متعلقات مي شامل مخزن گاز طبيعي خودرو، مخازن ذخيره، کمپرسور، لوله

 سازي نسبت به تحقيقات قبلي، در نتايج تحقيق حاضر مشھود اطالعات تجربي، اعتبارسنجي گرديده است. بھبود نتايج مدل

جھت محاسبه خواص ترموديناميکي مورد نياز گاز طبيعي، بکار گرفته شده است. ھمچنين AGA٨باشد. معادله حالت  مي

رساني گاز طبيعي انجام شده است. سه  ھاي سوخت کننده به منظور بھبود عملکرد جايگاه تعيين بھترين الگوريتم براي توزيع

گيري، بيشينه نمودن  ساني گاز طبيعي شامل: کمينه نمودن زمان سوختر ھاي سوخت ھدف اصلي در بھبود عملکرد جايگاه

گيري و کمينه نمودن مصرف انرژي لحاظ شده است. ھر يک از اين اھداف به عنوان تابع ھدف مسائل  جرم سوخت

آمده  بدست NMPR/HPR=٢و  NLPR٠.٥٥٠.٣٥برداري بھينه براي مقادير اند. نسبت بھره سازي، به کار گرفته شده بھينه
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برداري بھينه، ارائه گرديده است.  تر، يک مثال به منظور انتخاب نسبت بھره است. براي نشان دادن نتايج به صورت واضح

  سازي، ارائه گرديده است. کننده با استفاده از نتايج شبيه شدن مخازن ذخيره در توزيع يک الگوريتم جديد جھت خالي

  

  

/ امين حبيبي راد؛ مديريت دانش و رويکرد نوآوري باز در آموزش شرکت ملي نفت ايران مدل نوآوري سازماني با اتکاي به  ٩٢

دکتري(دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشکده مديريت و حسابداري، گروه  - کامران فيضي؛ علي رضاييان، حبيب هللا طباطباييان.

  .١٣٩۴ مديريت، رشته مديريت صنعتي گرايش مديريت توليد و عمليات) ، 

  

   

/ شرکت ملي نفت ايران Education/ آموزش Innovations/ نوآوري Knowledge Managementمديريت دانش 

)National Iranian Oil Company (NIOC مدل ھا /Models مدل سازي /Modeling 

   

 ٩۴٠٠٢۶  

  چکيده 

 - شد. براي تحقق نوآوري بھرهھدف اين تحقيق ارائه يک  مدل نوآوري سازماني براي آموزش شرکت ملي نفت ايران ميبا

گيري ھمزمان از مديريت دانش و رويکرد نوآوري باز در دستور کار قرار گرفت و به منظور تطابق ھر چه بيشتر مدل 

نوآوري ارائه شده با شرايط شرکت، توجه به عوامل زمينه اي نيز مد نظر قرار گرفت. بدين ترتيب، در مدل پيشنھادي تحقيق، 

متغير مديريت دانش، رويکرد نوآوري باز و عوامل زمينه اي به عنوان متغير  ٣ به عنوان متغير وابسته و  نوآوري سازماني

مستقل تعيين گرديد.  در پژوھش حاضر، از روش تحقيق ترکيبي يا آميخته استفاده شده و روش ھاي تحقيق کيفي و کمي بکار 

ل به عنوان ابعاد ھر يک از متغير ھاي اصلي مدل، در قالب اين گرفته شده است براي شناسايي متغيرھاي مکنون مرتبه او

تحقيق، پژوھش ھاي جداگانه اي صورت گرفت که ھر يک داراي روش تحقيق، جامعه و شيوه تجزيه تحليل خاص خود بود. 

ي آنھا در قلمرو مکاني تحقيق در سطح شرکت ملي نفت ايران و شرکت ھاي فرعي و تابعه آن  بود که پراکندگي جغرافياي

فرضيه ساختاري مي باشد.  در تحليل داده ھا در بخش کيفي از روش تحليل  ٣ پرسش و  ٧ سطح کشور است. تحقيق مشتمل بر 

محتوا و در بخش کمي از روش ھاي تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادالت ساختاري استفاده گرديد . جامعه تحقيق در 

خبرگان آموزش شرکت و در بخش کمي کارکنان سازمان آموزش شرکت بود. يافته ھاي بخش کيفي، متون، اسناد، مدارک و 

حاصل از تجزيه و تحليل داده ھا نشان مي داد اثر مثبت متغيرھاي مستقل بر نوآوري  سازماني رد نمي گردد.  در ادامه  و با 

اري انجام شده  از شرکت ھاي نفتي  از طريق اتکاي به رد نشدن روابط متغيرھا، مدل پيشنھادي تحقيق با توجه به الگو برد

معرفي و ارائه زيرمدل ھا بسط يافت. بدين ترتيب، مدل مذکور در بافت سازماني آموزش شرکت نفت ايران ميتواند به عنوان 

اده يک مدل نوآوري قابل قبول مورد استفاده قرار گيرد. اگرچه به نظر مي رسد در ديگر سازمان ھاي بزرگ نيز قابل استف

  خواھد بود.
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فرد؛ حسين  / مرتضي صفريھاي با پوشش مواد متخلخل ھاي ضرباني در عبور جريان از کانال مطالعه تجربي جريان  ٩٣

  .١٣٩٠ ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده فني، رشته مھندسي مکانيک) ،  کارشناسي - شکوھمند.

  

   

/ مبدل حرارتي Displacementجايي  / جابهPorous materials / مواد متخلخلFlow/ جريان Heat transferانتقال گرما 

Heat exchanger آزمايش /Testing 

   

 ٩٠٠١٠۴  

  چکيده 

اين پژوھش تجربي با ھدف بررسي انتقال حرارت جا به جايي اجباري در جريان ھاي ضرباني در يک کانال مستطيلي شامل 

و دامنه جريان ضرباني و ھمچنين حضور محيط متخلخل بر نرخ شبکه ھاي متخلخل توري فلزي و بررسي تاثير فرکانس 

انتقال حرارت و افت فشار انجام پذيرفته است.  محيط متخلخل مورد استفاده در اين آزمايشات ، با قرار دادن توري ھاي فلز ي 

اي جريان ضرباني ھوا ، ساخته شده است. در اين بررسي ھا ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري ميانگين و افت فشار ، بر

در بازه گسترده اي از فرکانس ھا و دامنه ھاي جريان ضرباني محاسبه شده اند. در نھايت رابطه اي تجربي براي عدد نوسلت 

  ميانگين، بر مبناي نتايج به دست آمده از اين مطالعات پيشنھاد شده است.

  

  

/ نگارش آيدا نوشيرواني؛ استاد راھنما درمحلول ھاي آبي آمين[دي اکسيد کربن] co٢مطالعه ترموديناميکي حالليت گاز   ٩۴

کارشناسي ارشد(دانشگاه خليج فارس، دانشکده مھندسي نفت، گاز و  -مسعود مفرحي ؛ استاد مشاور امير عباس ايزدپناه.

  .١٣٩٣ پتروشيمي، گروه مھندسي شيمي، رشته مھندسي شيمي) ، 

  

   

ھاي پويا  / مدلAminesھا  / آمينCarbon dioxideاکسيد  دي / کربنAqueous solution/ محلول آبي Solventsھا  حالل

Dynamic models مدل سازي /Modeling 

   

 ٩٣٠٠٢۶  

  چکيده 

که  ،از گاز دودکش حائز اھميت است  CO٢مطالعه روش ھاي حذف گاز  ،با توجه به مشکالت مربوط به محيط زيست 

 CO٢مين ھا يکي از اين روش ھا است. در اين پروژه به مطالعه ترموديناميکي حالليت استفاده از محلول ھاي آبي آلکانول آ

 -EOS-G٣درمحلول ھاي آبي آمين پرداخته  شده است . براي اين کار از يک مدل ترموديناميکي مبني بر قانون اختالط    

در غلظت ھاي مختلف  ،) AMP،MEA،MDEAسيستم ھاي مختلفي از سه نوع آمين ( ،استفاده شد. جھت اين مدل سازي 

 ،سندلر-آمين و دماھاي متفاوت و ھمچنين يک نوع حالل فيزيکي (سولفوالن) در چند دما با به کارگيري قانون اختالط وانگ

مورد بررسي قرار گرفت و پارامتر ھاي مدل براي ھر ، UNIQUAQمعادله حالت پنگ رابينسون و مدل ضريب فعاليت 

س از پارامترھاي بدست آمده براي پيش بيني حالليت در شرايط متفاوت استفاده شده  و نتيج تخمين مدل سيستم محاسبه شد . سپ
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با داده ھاي آزمايشگاھي موجود در منابع مقايسه شد و مشاھده شد که مقادير خطا در اين قياس کم و قابل قبول ھستند . با 

و   AMPحالليت در سيستم ھاي حاوي مخلوط  ،حاوي يک حالل استفاده از پارامتر ھاي برھمکنش دوتايي در سيستم ھاي 

مقدارگرماي  ،سولفوالن تخمين زده و با داده ھاي موجود درمنابع مقايسه شد . پس از آن با استفاده از نتايج بدست آمده از مدل  

ه شده و مقادير خطاي موجود در محلول ھاي مورد مطالعه محاسبه شد . با توجه به نتايج پيش بيني ھاي مدل ارائ  CO٢جذب 

  مي توان استفاده از اين دسته مدل ھاي ترموديناميکي را براي برخي سيستم ھاي اين چنيني مناسب دانست. ،

  

  

/ عباس سالور؛ بھمن بھلولي ؛خسرو بندي سازند کنگان در ميدان شانول (جنوب استان فارس) شناسي و زون مطالعه زمين  ٩۵

  .١٣٨۵ ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، رشته زمين شناسي نفت) ، کارشناسي  - خسرو تھراني.

  

   

 Petroleum/ زمين شناسي نفت Zoningبندي  / زونGeology/ زمين شناسي Kangan formationسازند کنگان 

geology استان فارس /Fars provinceشناسي  / چينهStratigraphy مدل سازي /Modelingسي / سنگ شناPetrology 

   

 ٨۵٠١٣٢  

  چکيده 

ميدان شانول يکي ازساختمان ھاي گنبدي شکل(طاقديس) مھم گازي در حوضه فارس ساحلي مي باشد. اين ميدان با يک 

درجه با طاقديس مھم گازي ھما در غرب ميدان شانول در ارتباط  ٤ تا٣ ) کم شيب در حدود saddleفرورفتگي زين اسبي (

کيلومتر  ٨ أ٣٢ ماال ھر دو طاقديس در عمق يکي ميشوند. اين طاقديس تقريبا متفارن بوده و در سطح زمين ميباشد بطوريکه احت

سازند ميشان و قديمي ترين سازند حفاري  ،ابعاد آن ميباشد. جوانترين سازند در اين طاقديس که در سطح زمين رخنمون دارد

توسط يک حلقه چاه اکتشافي با ھدف گروه دھرم توسط مديريت  ١٣٧٤  سازند داالن ميباشد.اين ميدان اولين بار درسال ،شده

اکتشاف شرکت ملي نفت ايران مورد حفاري قرار گرفت و وجود ذخاير عظيم گازي در آن به اثبات رسيد . سازند کنگان در 

دربخش ھاي بااليي عمدتا آھکي و شيلي تشکيل گرديده و به لحاظ سنگ شناسي اين سازند  ،اين ميدان از واحد ھاي دولوميتي 

از واحد ھاي کربناته آھک دولوميتي و در بخش ھاي پاييني عالوه برواحدھاي کربناته داراي شيل است. ميدان شانول بر 

) ميباشد. -m٢٢٠٠کيلومتر طول( کنتور   ١٩ کيلومتر عرض و  ٤ تا٣ اساس نقشه ساختماني زير سطح سازند کنگان داراي 

بستگي ،) - m٢٢٠٠بوده که با توجه به آخرين منحني بسته آن( -١٧٥٠ ستيغ اين ميدان در افق کنگان  بلندترين نقطه بر روي

ميباشد. براساس نمودارھاي  ١١ -١٥متر است. شيب مخزن کنگان بر روي يالھاي شمالي و جنوبي حدودا  ٤٥٠ قائم حدود 

د ميباشند گسلي در سازند کنگان مشاھده نگرديد . پتروفيزيکي و اطالعات حاصل از حفاري  و زمين شناسي که بطور محدو

سازند ،بر اساس مطالعات چينه شناسي و سنگ شناسي حاصل از حفاري ميدان شانول و ميادين مجاور و ارزيابي پتروفيزيکي 

مطالعه  کنگان زون بندي و مطالعه و نقشه ھاي ھم تراز زير زميني و ھم ضخامت چينه اي براي آنھا  تھيه گرديد. بر اساس

متر بوده و سازند مذکوررا ميتوان به ھفت زون و دو  ١٨٠ تا  ١٥٠ صورت گرفته بر روي سازند کنگان ضخامت متوسط آن 

آن  ١ -٢زير زون ميباشد . اين زون داراي درصد تخلخل بھتر و تراوائي نسبتا مناسب نسبت به بقيه زونھا بوده و زير زون 

ين سازند است. در زون ھفت مخزني سازند کنگان اليه ھاي متخلخل حاوي گاز با مقادير بھترين زون حاوي ھيدروکربور در ا

  ناچيز بوده که پس از بررسي ھاي بيشتر و شناسائي اليه ھاي گازدار ميتوان آنھارا از طريق مشبک کاري توليدي نمود.
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٨٥ 
 

/ مجتبي وطن پور؛ منوچھر حقيقي، خزن پازنان)شبيه سازي بازگرداني در مخازن گاز ميعاني شکافدار(با تاکيد بر م مطالعه  ٩۶

  .١٣٨٣ کارشناسي ارشد(دانشگاه تھران، دانشکده فني، رشته مھندسي شيمي_مخازن ھيدروکربوري) ،  - حسين سروش.

  

   

 Fractured/ مخزن شکافدار Condensate gas tank/ مخزن گاز ميعاني Core/ مغزه Gas condensateگاز ميعاني 

reservoirيه سازي / شبSimulation مدل سازي مخزن /Reservoir modeling رفتار فازي /Phase behavior /

 Permeabilityتراوايي 

   

 ٨٣٠٠٧٧  

  چکيده 

ميزان برداشت ميعانات از مخازن گاز ميعاني با افت فشار در فرايند ھاي تخليه طبيعي کاھش ميابد. اين امر به علت رسوب 

متوسط  آن به زير فشار نقطه شبنم رخ ميدھد. يکي از روش ھاي جلوگيري از ھدر رفتن مايع،  مايع در مخزن با کاھش فشار

بازگرداني گاز جھت ابقاي کامل يا جزئي فشار مخزن و يا روش بازگرداني ھاف اند پاف مي باشد.  آنچه براي يک مخزن 

ز به آناليز حساسيت سنجي روش انتخاب شده مخصوص بايد انجام شود، تعيين نوع و روش بازگرداني است که ھر مورد نيا

نقطه اي ٥ نسبت به خواص سنگ و سيال مخزن و سناريو ھاي تزريق و توليد ميباشد. در اين تحقيق با استفاده از يک مدل 

معکوس و اطالعات حقيقي سنگ و سيال مخزن پازنان آناليز امکان پذيري و حساسيت سنجي روش ھاي مختلف بازگرداني 

اينگونه مخازن مورد بحث قرار گرفت که موارد زير ازجمله نتايج حاصله است.  ابقاي کامل فشار خصوصا در  در مورد

باالي فشار نقطه شبنم تاحد زيادي در باال بردن ميزان بازيافت مايع موثر است و در باالي فشار نقطه شبنم اين روش تابعي از 

راي مخازني که در آن شبکه ترکھاي نقش موثري در انتقال سيال دارند ناھمگني مخزن نيست. برخالف آنچه تصور ميشود ب

بازده بازگرداني به روش ابقاي جزئي فشار بيشتر از روش ابقاي کامل فشار است.در بازگرداني به روش ھاف اند پاف ميزان 

رداني ميتوان بازده ھاي متفاوتي بازيافت و فاکتور بھره وري، تابعي از ناھمگني مخزن نيست ليکن با تغيير سناريو ھاي بازگ

  بدست آورد.
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٨٦ 
 

/ محمدعلي سازي مصرف انرژي معيار انتخاب فني و اقتصادي  مبدلھاي حرارتي در واحدھاي مسکوني با رويکرد بھينه  ٩٧

رشته مھندسي کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي،  -محمدي؛ محمد افتخاري يزدي ؛ آرش ميرعبداله لواساني ، احمد فضلي.

  .١٣٩١ مکانيک) ، 

  

   

/ انتقال گرما Energy Consumption/ مصرف انرژي Optimizationسازي  / بھينهHeat exchangerمبدل حرارتي 

Heat transfer اتالف گرما /Heat loss سيستم سرمايش /Cooling system 

   

 ٩١٠٠٢۶  

  چکيده 

سيستم  ھاي گرمايشي  و سرمايشي در مصارف خانگي  ازلحاظ  فني و  دراين پايان نامه امکان استفاده ازانواع مختلف

اقتصادي  مورد مطالعه قرار گرفته است.ھدف ازانجام اين  مطالعه کاھش ھزينه ھاي مصرف کنندگان  اين سيستم ھا ميباشد 

مرکزي (معمولي  در اين تحقيق ، به منظور تامين گرمايش و آب گرم مصرفي ساختمان  ھا از سيستم ھاي موتورخانه

ياچگالشي)، ويا پکيج مستقل معمولي يا چگالي استفاده ميشود.از سيستم ھاي توزيع حرارت نيز سيستم رادياتور و گرمايش  از 

کف بررسي شده است.کولر ھاي گازي و چيلرھاي جذبي و تراکمي  با فن کوئل نيزبه عنوان تجھيزات سرمايشي مورد 

رد استفاده از سيستم ھاي  ذکر شده  به بار حرارتي  ساختمان بستگي دارد که خود تابعي از بررسي قرار گرفته  است .  موا

متراژ ساختمان و تعداد واحدھا  ميباشد. بدين منظور بررسي امکان استفاده از اين سيستم ھا در ساختمان نمونه اي واقع در 

سي اقتصادي در اين تحقيق، از تکنيک آناليز ھزينه  شھر تھران به لحاظ فني و اقتصادي صورت گرفته است.به منظور برر

طول عمر محصول استفاده شده است. ھمچنين جھت بررسي دقيق تز برخي ا ز فاکتورھايي که عدم قطعيت  در آنھا وجود 

ر دارد از قبيل نرخ تنزيل، قيمت تجھيزات و قيمت  حامل ھاي انرژي، اناليز حساسيت بر روي آنھا صورت گرفته است.  ب

اساس نتايج به دست آمده،استفاده از سيستم موتورخانه چگالشي در  شرايط پايدار اقتصادي (نرخ بھره کنترل شده و متوسط يا 

پايين) مطمئنا بھترين  انتخاب براي مصرف کنندگان است. با افزايش نرخ بھره وري و ضريب ھزينه تجھيزات طبيعتا مزيت 

ستم موتور خانه معمولي) سوق پيدا ميکند. ولي با اين حال نتايج نشان ميدھند به جز در اقتصادي به سمت سيستم ھاي سنتي (سي

برخي سناريو ھاي حدي، در اغلب سناريو ھاي محتمل ھم چنان استفاده از سيستم موتورخانه چگالشي به صرفه است.  در 

وليه باالتر  و ھمچنين ھزينه ھاي خصوص سيستم ھاي سرمايشي، امکان  رقابت پذيري چيلر ھاي جذبي به علت قيمت ا

انرژي مصرفي باالتر در تمامي سناريو ھا وجود ندارد. ھمچنين از آن جايي که کاھش ھزينه ھاي عملياتي چيلرھاي تراکمي 

نسبت به افزايش قيمت اوليه آن ھا به مراتب پايين تر است، در تمامي سناريو ھاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق در طول 

محصوالت، فناوري برتر ميباشد. اما بسته به شرايط (نرخ تجھيزات و ھزينه ھاي انرژي) سال برتري آنھا جابه جا مي  عمر

  شود. با افزايش ھزينه ھاي خريد آنھا، اين سال افزايش و با افزايش ھزينه ھاي انرژي اين سال کاھش مي يابد.
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٨٧ 
 

) و ارزيابي ريسک با SAFOPدستورالعملي( HAZOPيندي با فرا HAZOPمقايسه تطبيقي شناسايي خطر به روش   ٩٨

دوست؛ محمدرضا ميري  / نسرين شهيکي از مجتمع ھاي پتروشيمي پارس ٣ و١ استفاده از ماتريس  ريسک در واحد بوتادين 

يست و انرژي، کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده محيط ز -لواساني، سعيد گيوه چي؛ تورج دانا، ھدايت کالنتري.

  .HSE)،  ١٣٩۵ ، رشته مديريت محيط زيست گرايش مديريت HSEگروه مديريت 

  

   

 Risk management/ مديريت ريسک Risk/ ريسک Matrices/ ماتريس Risk assessmentارزيابي احتمال خطر 

   

 ٩۵٠٠٠۵  

  چکيده 

ت صنايع فرايندي بعلت وجود ريسک ھاي باال در گسترش صنايع و نقش آنھا در اقتصاد و تجارت کشورھا و ھمچنين حسساسي

اين صنايع به ويژه پااليشگاه ھا و پتروشيمي ھا، ارزيابي ريسک و تامين ايمني را براي صاحبان اين صنايع و ھمچنين صنعت 

ت اولين بيمه که پوشش اين ريسک ھارا برعھده ميگيرد، به امري ضروري و غيرقابل انکار تبديل نموده است. شناسايي خطرا

گام در تامين ايمني، حذف يا کاھش خطرات و جلوگيري از بروز حوادث است.  ھدف از اين پژوھش پيشنھاد روشي مناسب و 

کاربردي جھت شناسايي و ارزيابي ريسک در صنايع فرايندي است. حضور صنايع عظيم فرايندي در منطقه پارس جنوبي و 

جھت  SAFOPو HAZOPاد شيميايي خطرزا در اين صنايع، از دو روش ھمچنين شرايط کاري پرخطر از جمله حضور مو

پتروشيمي جم استفاده شد، سپس مخاطرات شناسايي شده با استفاده از ماتريس  ٣ و١ شناسايي مخاطرات در واحد بوتادين 

سط روش ريسک ارزيابي و اولويت بندي شد که نتايج حاصل به شرح زير است:  مخاطرات فرايندي شناسايي شده تو

HAZOP   جامع تر از روشSAFOP  بوده، مخاطرات فرايندي شناسايي شده توسط اين دو روش باھم يکسان نبوده و تکميل

 HAZOPباتمام جامعيت ھايي که انتظار ميرفت، جايگزين مناسبي براي روش   SAFOPکننده يکديگر است ولي روش 

باتوجه به  SAFOPاين قابليت را ندارد ولي در روش  HAZOPنيست. از منظر قابليت شناسايي مخاطرات انساني روش 

انعطاف باال در کاربرد کليد واژگان و بررسي مراحل کاري، اين مھم به نحو مطلوبي قابل دستيابي است. از نقاط ضعف 

ي است، يکنواختي و زمان بر بودن آن است، و از داليل اصلي آن، بررسي مداوم پارامترھاي عمليات HAZOPيادشده روش

بعلت بررسي سيستم از منظر کلي تر، جزئيات پارامترھا و تجھيزات کمتر مورد بررسي است  SAFOPدرحالي که در روش 

  و يکنواختي مطالعه کاھش ميابد.
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٨٨ 
 

نظارت بر آلودگي ھوا و تعيين مناطق مناسب براي گسترس پوشش گياھي با استفاده از داده ھاي مکاني(منطقه مورد   ٩٩

کارشناسي ارشد(دانشگاه آزاد،  - / محمدرضا منفرد اصطھباناتي؛ مھدي حسنلو؛ حسن روستا.لعه شھرستان عسلويه)مطا

  .١٣٩۵ دانشکده فني و مھندسي، رشته مھندسي عمران) ، 

  

   

/ مدل سازي Environment/ محيط زيست Pollutant/ آالينده Assaluye/ عسلويه Air pollutionآلودگي ھوا 

Modeling/  شبکه عصبيNeural network الگوريتم ژنتيک /Genetic algorithm 

   

 ٩۵٠٠٨  

  چکيده 

آلودگي  مقوله اي مھم در حوزه سالمت انسان و ساير موجودات و محيط زيست است.آلودگي صنعتي نوعي از آلودگي است 

ودگي ھاي صنعتي ازار دھنده شده است.لذا که در دھه ھاي اخير افزايش يافته است. کشور ايران نيز در چند دھه اخيز دچار آل

نياز به کنترل آلودگي و کاھش آن ھمواره احساس ميشود.  يکي از ساده ترين روش ھا کنترل بيولوژيکي است.افزايش پوشش 

گياھي يکي از روش ھا کنترل بيولوژيکي است.افزايش پوشش گياھي با محدوديت مواجه  است.سوال زير مطرح خواھد شد 

يش کدام مناطق نتايج بھتري در کاھش الودگي خواھد داشت؟الودگي ھوا به طور عمده ب الودگي صنعتي مربوط مي که افزا

شود.در اين پايان نامه،به تاثير آلودگي ھاي صنعتي و روش نظارت با استفاده از تصاوير ماھواره اي با توان تفکيک مکاني 

صنعتي عسلويه در جنوب ايران است.بررسي آلودگي ھوا با تصاوير باال پرداخته شد است.محدوده مورد مطالعه منطقه 

ماھواره ماديس صورت گرفته و ضخامت نوري ھواويزھا با اين تصاوير تعيين شده و با رگرسيون رابطه خطي بين ضخامت 

به ميزان RMSE ايستگاه ھاي زميني استخراج شده است.در اين روش ميانگينPM١٠نوري ھواويز و ميزان 

محاسبه شد.بر ھمين اساس روش ديگر مد نظر قرار گرفت  ٠.٤٧٣٦ به ميزان R٢براورد شده است و ميزان خطاي ٠.١٧٧٦ 

و تعيين غلظت آالينده انجام شد و در نھايت يک رگرسيون خطي  ٨ دراين روش بررسي الودگي با تصاوير ماھواره لندست 

الينده اندازه گيري شده از ايستگاه ھاي زميني تشکيل شد.در اين بين غلظت آالينده اندازه گيري شده از تصاوير و غلظت آ

محاسبه شده و با روش اول مقايسه  ٠.٧٣٦ به ميزان  R٢محاسبه شد وميزان خطاي  ١٠.١٣٤ به ميزان  RMSEروش 

تصاوير با توان  به عنوان ٨ تصاوير لندست ،شد.روش دوم به منظور تعيين آالينده و مدل سازي نھايي انتخاب شد.در اين راستا

تفکيک مکاني باال براي تعيين شاخص ھا بکار گرفته شده است.شاخص ھاي مختلف گياھي و شھري قابل استخراج از 

بررسي شده ،به عنوان بخشي از اين مطالعه،تصاوير فوق با داده ھاي آالينده اخذ شده از ايستگاه آلودگي ھوا و مدل سازي شده

ازي صورت پذيرفت.جھت اموزش مدل در اين تحقيق از سه روش استفاده شد.در اين تحقيق است و مدل سازي با روش نوروف

و در رئش خوشه بندي کاھشي به  ٩.٧٥١ در روش تقسيم بندي گريدي به ميزان NDVIمربوط به شاخص RMSEميانگين 

ت.در نھايت از تلفيق داده ھا بر اورد شده اس ٩.٢٤٣ در روش تقسيم بندي فضاي ورودي و خروجي به ميزان  ١٠.٤٤٩ ميزان 

و داده ھاي ايستگاه ھاي زميني و شاخص ھاي گياھي و   AODو روش ھاي فوق (با تعيين ميزان آالينده از مدل سازي با 

زميني تعيين شده)مدلسازي نھايي صورت گرفت و نقشه ھاي غلظت آالينده تعيين شد.در نھايت با ترکيب شاخص ھا و نتايج 

الينده مورد نظر نقشه پيش بيني غلظت االينده مورد نظر استخراج شده است و مکان ھاي مناسب و آينه بدست امده در زم

نتايج عددي استخراج شده از منطقه صنعتي عسلويه به وضوح نشان داد که  مستعد براي توسعه پوشش گياھي پيشنھاد است.
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٨٩ 
 

براي گسترش فضاي سبز و براي نظارت بر الودگي ھوا روش پيشنھادي به پيشرفت ھاي قابل توجھي در انتخاب محل مناسب 

  منجر شده است

  

  

نظارت بر تشکيل رسوب آسفالتين از طريق رادار روزنه ترکيبي باند وسيع با قابليت نفوذ در چاه ھا و خطوط انتقال  ١٠٠     

دانشگاه آزاد اسالمي، گروه برق، کارشناسي ارشد( -/ نيما زارعي؛ محسن عشوريان؛ نياز نياساني ساماني.جريان نفت و گاز

  .١٣٩۴ رشته مخابرات گرايش سيستم) ، 

  

   

/ Gas conduction/ انتقال گاز Streamlines/ خطوط جريان Radar/ رادار Asphaltene/ آسفالتين Precipitateرسوب 

 Simulation/ شبيه سازي Smart wellچاه ھوشمند 

   

 ٩۴٠٠٣٠  

  چکيده 

) باعث SAR) ھمراه با رادار دھانه ھاي ترکيبي که با نام رادار روزنه ترکيبي است(UWBھن باند(استفاده از پالس ھاي پ

توليد عکس ھايي داراي رزولوشن باال در ھردو مسير طولي و ازيموتي شده است در اين پايان نامه امکان سنجي استفاده 

فازي سيال چاه ھاي نفتي جھت پايش شرايط توليد از  فناوري سار بعنوان يک فناوري مناسب براي پيگيري به موقع تغييرات

آنھا استفاده شده است شناسايي چاه ھايي که مشکل آسفالتين دارند قبل از اينکه مشکالت آنھا جدي شود در صنعت نفت اھميت 

را مسدود ميکنند و بسيار زيادي دارد آسفالتين و قير مولفه ھاي سنگين نفت خام ھستند و برخي مواقع مخازن متخلخل چاه نفت 

کاھش توليد نفت پيامد اين پدبده است روش عکسبرداري گمانه اي نيز براي محيط ھاي غير ھادي با استفاده از رادار روزنه 

ھاي عکسبرداري مقاومتي با دي الکتريک گردد اين روش در مقايسه با ابزار)در اين تحقيق مطالعه ميUWBترکيبي (

اال تر ارائه ميدھد و مزيت ھاي بيشتري نيز دارا ميباشد از نتايج اين تحقيق عکس ھايي با معمولي عکس ھايي با کيفيت ب

بدست مي ايد شبيه سازي يک چاه نفت بر GHz ١.٤_١١رزولوشن باال با استفاده از پالس الکترو مغناطيسي پھن باند بين 

ام ميگيرد در ادامه سنجش و بررسي قسمت ھاي اساس داده ھا و ويژگي ھاي دي الکتريکي سنجيده شده اجزاي چاه نفت انج

پاييني حفره چاه نفت را شبيه سازي مي نماييم اين کار باعث ميشود تا آسيب ھايي که حاصل از آسفالتين بوده و مانع از جريان 

ستفاده از روش يافتن نفت در بستر محيط ھاي متخلخل مي گردد،مطالعه و رديابي نماييم نتايج شبيه سازي نشان ميدھد که با ا

معرفي شده ميتوان مواد آسيب زننده که مشکل پر چالشي در صنعت نفت ھستند را رديابي و مکان يابي نمود در انتھا يک آنتن 

آنجايي که کاربرد اين تکنولوژي در داخل کشور قطع به يقين  پھن باند شاخکي براي اين رادار طراحي و بکار گرفته ميشود از

است نياز به امکان سنجي و بررسي منابع کاربردي در خارج از کشور در گام اول داشته است در اين  کامال شناخته نشده

نمونه ھمه از تکنولوژي درون چاھي استفاده کرده اند در صورتي که در اين تحقيق امکان سنجي نصب دستگاه بيرون از چاه 

  .دھيم ھاي توليدي را مورد بررسي قرار مي

  

 




