
پروژه هاي تحصیالت تکمیلی - جاري و خاتمه یافته

وضعیت پروژهنام دانشگاهنام پروژهردیف

جاريآزاد اسالمی-علوم و تحقیقات تهرانبررسی میزان پراکنش آالینده هاي هوا، میزان تماس و  تغییرات شاخصهاي هماتولوژیک پرسنل شاغل در منطقه پارس1

جاريآزاد اسالمی-جهرمجداسازي و شناسایی مولکولی باکتریهاي تجزیه کننده گازوئیل از خاك آلوده به گازوئیل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس2

جاريآزاد اسالمی میبدبررسی و تعیین الگوي مدیریت بومی پسماندهاي جامد در مناطق ویژه اقتصادي (مطالعه موردي :منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)3

4
ارائه یک مدل راهبردي مدیریت بحران ناشی از مخاطرات تکنولوژیک در شرکتهاي پاالیش گاز واقع شده در حوزه خلیج فارس در 

استان بوشهر- منطقه عسلویه (مطالعه موردي:شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی)
جاريدانشگاه اصفهان

پایش موردي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)5 جاريآزاد اسالمی-علوم و تحقیقات تهرانمیزان رابطه مبانی مدیریت فرهنگ سازمانی با جانشین پروري(

جاريآزاد اسالمی - تهران مرکزبررسی تاثیر سرمایه گذاري در تکنولوژي اطالعات بر بهره وري سازمانی6

مطالعه موردي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)7 جاريآزاد اسالمی-علوم و تحقیقات تهرانارزش هاي شغلی و خانوادگی و راه هاي ایجاد تعادل میان آن (

8
بررسی پراکندگی و منشاء زمین شیمیایی گرد و غبار خیابانی در محدوده مجتمع هاي پتروشیمی(مطالعه موردي :پتروشیمی 

نوري)شهرستان عسلویه استان بوشهر
جاريشهید چمران اهواز

9
 بررسی جابجایی جمعیت در خطر ناشی از توسعه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(شهرهاي عسلویه، نخل تقی و روستاي بید خون)

جاريدانشگاه شهید بهشتی

جاريدانشگاه تهرانطراحی محیط و منظر ساحلی شهر نخل تقی10

جاريدانشگاه علم و صنعت ایرانبررسی تاثیر نانورس بر روي مخلوط آسفالتی با استخوان بندي سنگ دانه اي11

جاريدانشگاه تربیت مدرسطراحی منظر سالمت با رویکرد افزایش سالمت روانی و کاهش اثرات محیط هاي صنعتی (نمونه موردي: پارك شهري در عسلویه)12

نمونه موردي: مجموعه مسکونی عسلویه، در اقلیم گرم و مرطوب)13 جاريدانشگاه تربیت مدرسبازطراحی فضاهاي باز مجموعه هاي مسکونی با رویکرد تعدیل دما (

جاريآزاد اسالمی المردتاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس14
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جاريآزاد اسالمی واحد المردبررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان بهره وري کارمندان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس15

16
طراحی،اجرا و ارزیابی استراتژي هاي مداخله اي مبتنی بر مدل جامع براي ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
جاريدانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

17
ارائه الگویی جهت استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي متمرکز CDEA با 

مطالعه موردي در سازمان منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی (واحد امور گمرکی)
جاريدانشگاه آزاد اسالمی - شیراز

جاريآزاد اسالمی مرودشتتحلیل پیش بینی قیمت گاز طبیعی در  بازار اروپا (با رویکرد پارس جنوبی)18

19
و ارزیابی ریسک با استفاده از  (SAFOP)دستورالعملی HAZOP فرایندي باHAZOP مقایسه تطبیقی شناسایی خطر به روش

ماتریس ریسک در واحد بوتادین1و3در یکی از مجتمع هاي پتروشیمی پارس
جاريآزاد اسالمی -علوم و تحقیقات تهران

20
ارائه مدلی براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه در مدیریت تامین کاال و خرید تاسیسات فراساحلی نفت و گاز ،مطالعه موردي 

طرحهاي باالدستی توسعه میدان پارس جنوبی
جاريدانشگاه تهران-پردیس هنرهاي زیبا

21
طراحی و پیاده سازي سیستم هوشمند فازي براي ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت یکپارچه مدیریت HSEدر سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس
جاريدانشگاه آزاد اسالمی- قزوین

جاريدانشگاه شیراز - پردیس دانشگاه شیرازبررسی اثرات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی بر گسترش فیزیکی -کالبدي شهرهاي پیرامون(نمونه موردي :عسلویه)22

جاريدانشگاه هرمزگانمکانیابی سکونتگاههاي روستایی پایدار در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس23

جاريدانشگاه آزاد اسالمی شیرازبررسی الزامات و نیازمندیهاي پیاده سازي ابر خصوصی در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس24

25
نظارت بر آلودگی هوا و تعیین مناطق مناسب براي گسترش پوشش گیاهی با استفاده از داده هاي مکانی (منطقه مورد مطالعه 

شهرستان عسلویه)
جاريدانشگاه آزاد اسالمی الرستان

جاريدانشگاه آزاد اسالمی بوشهربررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاري چمن با پساب تصفیه خانه فاضالب(مطالعه موردي: میدان گازي پارس جنوبی)26

جاريدانشگاه قمارزیابی خطرپذیري لرزه اي جامع نگر بنادر27

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد بوشهربررسی تاثیر رهبري تحول آفرین و یادگیري سازمانی بر چابکی و بهره وري کارکنان منطقه ویژه انرژي پارس(عسلویه)28

29
به کارگیري تئوري فازي در کارت امتیازي متوازن (BSC)به منظور ارزیابی استراتژي هاي جاري سازمان (مطالعه موردي منطقه ویژه 

اقتصادي پارس جنوبی)
جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد بوشهر
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جاريدانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین الملل قشمبررسی راهکارهاي ارتقاء سالمت اداري در مدیریت امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و تاثیر آن بر فساد اداري30

جاريدانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین الملل قشمبررسی ضرورت تحول در نظام گمرکی مناطق ویژه و آزاد تجاري با تاکید بر منطقه ویژه پارس جنوبی31

جاريدانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین الملل قشمبررسی تاثیر برنامه ریزي آموزشی بر توسعه منابع انسانی صنعت نفت - مطالعه موردي : منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس32

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد بوشهربررسی میزان انطباق شغل و شاغل بر اساس الگوي تیپ هاي شخصیتی در سطح سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس33

جاريدانشگاه آزاد اسالمی المردکاربرد کربن فعال اصالح شده با فلزات قلیایی خاکی در حذف یون نیترات آبهاي آشامیدنی34

35
ارزیابی ریسک و تعیین قابلیت اطمینان شاخص هاي ایمنی در مدیریت بحران مناطق صنعتی (مطالعه موردي منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس- پارس یک)
جاريدانشگاه اصفهان-پژوهشگاه شاخص پژوه

جاريخلیج فارس بوشهرساخت و توسعه غشاي پلیمري مرکب به روش پلیمریزاسیون بین سطحی جهت  حذف رطوبت از گاز طبیعی36

جاريآزاد اسالمی جهرمبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کارکنان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس37

38
شناسایی و الویت بندي چالش هاي درون پروژه اي و محیطی موثر بر اجراي نظام مدیریت پروژه (بررسی موردي :پروژه هاي سازمان 

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)
جاريعلوم و تحقیقات البرز

جاريآزاد اسالمی بوشهربررسی ابعاد موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس39

جاريدانشگاه تهرانتحلیل پایداري و طراحی کنترل کننده  براي ریز شبکه  با بارهاي توان ثابت در حالت جزیره اي و متصل به شبکه40

41
رسوبات سطحی  (PAHs) و منشاء یابی هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (GIS) تعیین پراکنش در سیستم اطالعات مکانی

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
جاريدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

42
طراحی مدل امداد رسانی و فوریتهاي پزشکی در زمان هاي اضطراري و بحران در مناطق صنعتی (مطالعه موردي منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس- پارس 1)
جاريپژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

جاريدانشگاه آزاد اسالمی -علوم و تحقیقات تهرانشبیه سازي انتشار گاز H2S با مدل CFX در بخش خشکی پارس جنوبی ،ناشی از نشت و یا گسیختگی خطوط لوله گاز ترش43

جاريدانشگاه خلیج فارستبدیل گازCO2 به مواد شیمیایی با ارزش افزوده با استفاده از فتوکاتالیست TiO2 اصالح شده44
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جاريدانشگاه خلیج فارستصفیه پساب هاي روغنی توسط فرایند ترکیبی جذب - میکروفیلتراسیون با غشاي سرامیکی45

جاريدانشگاه خلیج فارسسنتز و ارزیابی نانو ذره ZSM-5 دو فلزي در تبدیل کاتالیستی متانول به پروپیلن46

جاريدانشگاه خلیج فارسبررسی بازده سلولهاي خورشیدي الیه نازك47

48
بررسی رابطه هوش معنوي، ادراك حمایت اجتماعی و رضایت از وضعیت اقتصادي با تاب آوري خانواده همسران کارکنان روزکار 

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ساکن در شهرك توحید شهرستان جم
جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد اهواز

49
تخریب فوتوکاتالیستی پساب خروجی تصفیه خانه پاالیشگاههاي گازیپارس جنوبی با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی 

Fe3O4&SiO2&TiO2
جاريدانشگاه تربیت مدرس

جاريدانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین الملل قشمبررسی تاثیر مدیریت دانش در بهبود و توسعه صادرات در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس50

جاريدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیبررسی کارایی روش هاي کاهش شوري آبخوان هاي ساحلی (مطالعه موردي آبخوان ساحلی عسلویه)51

جاريدانشگاه خلیج فارس بوشهرتاثیر هویت شرکتی و یادگیري سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش میانجی نوآوري استراتژیک52

جاريدانشگاه خلیج فارس بوشهرارزیابی رفاه روانی کارکنان و تاثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان براي نوآوري (مورد مطالعه :پتروشیمی کاویان)53

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد یزدارائه راهکاري جهت تسهیل یکپارچه سازي کاربردهاي سازمانی به کمک رایانش ابري در سازمانهاي دولتی54

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحدالمردبررسی تاثیرات استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي بر تسهیل صادرات و واردات کاال در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس55

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقیقات تهرانارزیابی ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم بر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس56

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد کازرونبکارگیري فناوري شبکه هاي عصبی فازي برگشت پذیر جهت کنترل فرکانس بار سیستم هاي قدرت به هم پیوسته57

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد بوشهربررسی توربین هاي بادي داراي ژنراتورهاي دو سو تغذیه از طریق کنترل غیر خطی جریان روتور در زمان رخداد خطاي شبکه58

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد اراكبررسی تاثیر دوره هاي آموزشی بر قصد ترك خدمت کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس59
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60
ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی حاکم بر منطقه پارس II و تاثیر گذاري آن بر صنعت نفت و تدوین برنامه ارتقاء فرهنگی ایمنی و 

ترافیک
جاريدانشگاه آزاد اسالمی - علوم و تحقیقات تهران

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد بوشهرپیش بینی کوتاه مدت و میان مدت بار در شبکه هاي توزیع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته توسط سیستم خبره فازي61

جاريدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرارزیابی تغییرات زیست محیطی از طریق بازسازي الگوي تغییرات زمانی فلزات ناچیز در آبسنگهاي مرجانی خارك و ناي بند62

جاريدانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقیقات بوشهرشناسائی و ارزیابی عوامل مؤثر در رضایت و تعهد کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی63

خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرسطراحی منظر براي آینده با تکیه بر یادمان هاي صنعتی (نمونه موردي: شهرك صنعتی دماوند در عسلویه)64

خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرسطراحی تفرجگاه خطی ساحلی با رویکرد حفظ و ارتقاي ارزش هاي فرهنگی و تاریخی(نمونه موردي:بندر سیراف)65

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهربررسی،شبیه سازي و بهینه سازي فرایند احتراق در کوره صنعتی با سوخت گازي66

خاتمه یافتهدانشگاه شیرازمدلسازي فرایند جذب دي اکسید کربن بااستفاده از مایعات یونی بوسیله تماس دهنده هاي غشایی الیاف میان تهی67

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهران ارزیابی سیستم اطالعاتی مکانی بهینه در بستر SDI- مطالعه مورديGIS  منطقه ویژه پارس68

69
پیش بینی فرسودگی شغلی در آتش نشانان منطقه ویژه پارس جنوبی بر اساس عوامل آمادگی جسمانی سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهدانشگاه شیراز

70
ارزیابی دو روش زیست فزونی و تحریک پذیري به منظور زیست درمانی خاك هاي آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از لجن فعال 

پاالیشگاه عسلویه
خاتمه یافتهآزاد اسالمی - جهرم

خاتمه یافتهدانشگاه تهرانارزیابی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت پروژه با استفاده از تکنیک تصمیم گیري گروهی71

خاتمه یافتهدانشگاه عالمه طباطباییارزیابی و تحلیل نظام مدیریت زیست محیطی توسعه پایدار در منطقه عسلویه72

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - بوشهربررسی  تاثیر سرمایه گذار ي در تکنولوژي اطالعات بر بهره وري سازمانی73

خاتمه یافتهدانشگاه شهیدچمران اهوازبررسی تاثیر آالینده هاي محیطی بر تنوع باکتریایی رسوب جنگل حرا74
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خاتمه یافتهآزاد اسالمی - علوم و تحقیقات بوشهربررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد نیروي انسانی در منطقه ویژه اقتصادي75

خاتمه یافتهپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانبررسی حذف  مخلوط ترکیبات آلی فرارBTEX با استفاده از بیوفیلتر76

خاتمه یافتهدانشگاه ازاد واحد فیروزکوهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عزت نفس در کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس77

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - بوشهربررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر رفتار هاي اجتماعی زیست محیطی78

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرودبررسی کمینه سازي و بهبود flaring براي یک واحد صنعتی به منظور جلوگیري از آلودگی و اتالف انرژي79

خاتمه یافتهدانشگاه شاهدبررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر ماندگاري منابع انسانی80

خاتمه یافتهدانشگاه تهرانبررسی اثرات اجتماعی قطب هاي رشد صنعتی بر توسعه پایدارمحلی (مورد مطالعه قطب رشد صنعتی عسلویه)81

خاتمه یافتهدانشگاه شیرازتاثیراقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر روي آمادگی جسمانی حجم هاي تنفسی و فاکتورهاي خونی در نیروهاي آتش نشانی82

خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرستصفیه تکمیلی شیرابه توسط ترکیب ازن زنی و جذب سطحی83

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - جهرمجداسازي شناسائی مولکولی و بررسی قابلیت تجزیه زیستی باکتریهاي تجزیه کننده هیدورکربن هاي نفت خام در سواحل خلیج فارس84

85
جداسازي فلزات سنگین از پساب هاي صنعتی پتروشیمی توسط ترکیبات نانو کامپوزیت پلیمري کربن نانو تیوب هاي چند الیه به 

عنوان غشا الترافیلتراسیون
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - جهرمجداسازي و شناسائی باکتریهاي تجزیه کننده کریزن از خاك هاي اطراف پاالیشگاه عسلویه86

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - جهرمجداسازي و شناسائی باکتریهاي حذف کننده فلز روي ازآب و رسوبات  خلیج فارس و بررسی سینتیک رشد آنها87

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - علوم و تحقیقات فارسحقوق گمرکی در مناطق آزاد تجاري با تاکید برمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی88

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - علوم و تحقیقات بوشهرشناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس89
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خاتمه یافتهدانشگاه عالمه طباطباییشناسائی و پیاده سازي مناسبترین روش نیاز سنجی آموزشی90

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - بوشهرکاربرد مدل وایزبرد در شناخت ضعف ها و قابلیت هاي سازمانی منطقه ویژه انرژي پارس91

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - علوم و تحقیقات یزدمطالعه توزیع کاتالیست در ذرات پیش پلیمر واحد پلی اتیلن92

خاتمه یافتهدانشگاه تهران-دانشکده محیط زیستطراحی محیط و منظر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس- عسلویه (پارس1)93

94pc-saft خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسمدل سازي شرایط تشکیل هیدرات در حضور محلولهاي الکترولیتی با استفاده از معادله حالت

95
سبد بهینه پروژه ها)در شرایط عدم قطعیت(مطالعه موردي: سازمان منطقه ویژه  تدوین مدل پویاي چند هدفه مدیریت پرتفولیو(

اقتصادي انرژي پارس)
خاتمه یافتهپیام نور عسلویه

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهرانبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی کارشناسان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس96

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - نراقبررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیري سازمانی در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس97

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - دهاقانبررسی عوامل تاثیر گذار استراتژي سازمان بر عملکرد از طریق ابزارهاي مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل خط دید برتر98

99pc-saft خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسمدلسازي شرایط تشکیل هیدرات هاي گازي در حضور گالیکولها با استفاده از معادله حالت

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - واحد بین الملل قشمبررسی ارتباط انتقال مهارتهاي مدیریتی به زیر دستان و جانشین پروري در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس100

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - فیروزکوهبررسی رابطه توانمند سازي کارکنان با فرسودگی شغلی آنان(مطالعه موردي: کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)101

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - علوم و تحقیقات بوشهربررسی مشوق هاي موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس102

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - تهران شمالبررسی کارایی فرایند الکتروکوآگوالسیون در حذف فلزلت سنگین (نیکل ،کروم)از فاضالب شهري و صنعتی103

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهرانبررسی رابطه هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس104
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خاتمه یافتهدانشگاه تهرانکاربرد روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره درانتخاب سیستم هاي ساختمانی مناسب105

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - تهران شمالاندازه گیري و مدل سازي فلزات سنگین و پارامترهاي آلودگی شیمیایی در آب و رسوبات ساحلی منطقه عسلویه(خلیج نایبند)106

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسشبیه سازي تزریق گازهاي اسیدي به مخازن آبده شکاف دار107

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهرانبررسی امکان تجزیه زیستی آلودگی هاي نفتی توسط باسیلوسهاي بومی جداسازي شده در آبهاي سواحل عسلویه108

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهرانارزیابی اثرات تجمعی آلودگی هواي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس109

110
ارزیابی سیستم هاي عمل کننده شرایط اضطراري با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی با رویکرد فازي مطالعه موردي: فازهاي 

15 و 16 شرکت نفت و گاز پارس واقع در منطقه ویژه اقتصادي انر ژي پارس
خاتمه یافتهدانشگاه علوم پزشکی همدان

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسشبیه سازي جذب گاز طبیعی در سیستم ذخیره سازي گاز طبیعی جذب شده111

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - بوشهربررسی بتن حاوي نانو سیلیس در برابر حمله سولفاتی112

خاتمه یافتهآزاد اسالمی - بوشهررژیم حقوقی حاکم بر حوزه نفتی و گازي مشترك ایران و قطر در پارس جنوبی از منظر حقوق بین الملل113

خاتمه یافتهدانشگاه عالمه طباطبایینقش مدیریت شهري در کنترل آثار اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی در شهر عسلویه114

خاتمه یافتهدانشگاه تهرانارائه الگوي عملیاتی مدیریت بحران متناسب با تراکم صنعتی منطقه(مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)115

خاتمه یافتهدانشگاه شهیدباهنر کرمانجداسازي میکروارگانیسم هاي مصرف کننده فلزات سنگین از پسابهاي صنعتی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارش116

خاتمه یافتهدانشگاه شهیدبهشتی تهرانبررسی عملکرد سیستم چهار عاملی در پروژه هاي زیر ساختی عمرانی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس117

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسمطالعه ترمودینامیکی حاللیت گاز دي اکسید کربن در محلول هاي آمینی118
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 ارائه مدلی جهت بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه کسب عوامل استراتژیک مؤثر بر کسب و کار119
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم تحقیقات فارس

خاتمه یافته

120
 حذف کروم 6 ظرفیتی و مواد رنگزا از پساب سنتزي به وسیله فرآیند جداسازي غشاء مایع نگه داشته شده در حضور نانو ذرات

خاتمه یافتهدانشگاه تهران

بر اساس  روش احتماالتی121 ریزپهنه بندي لرزه اي پارس جنوبی (1)
دانشگاه آزاد اسالمی -میبد

خاتمه یافته

122
تحلیل استراتژیک مناسب بازاریابی براي فرصتهاي سرمایه گذاري در منطقه ویژه اقتصادي پارس -عسلویه (از روش تجزیه و تحلیل 

(SWOT
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - یاسوج

خاتمه یافتهدانشگاه تهرانبررسی میدانی جذب فیزیکی نفت توسط ساقه حرا123

124
ارزیابی اقتصادي اثرات زیست محیطی بازیافت گازهاي ارسالی به فلر در پاالیشگاههاي گاز پارس جنوبی به توجه به تمایل پرداخت 

کارکنان
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - سیستان و بلوچستان

خاتمه یافتهآزاد اسالمی- علوم و تحقیقات تهرانارائه مدل ارزیابی ریسک  بهداشتی تماس با مواد شیمیایی در صنایع نفت و گاز125

126
ارزیابی دو روش زیست فزونی و تحریک پذیري به منظور زیست درمانی خاك هاي آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از لجن فعال 

پاالیشگاه عسلویه
خاتمه یافتهآزاد اسالمی واحد جهرم

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - واحد شیرازبررسی محل جدید دفن پسماندهاي خطرناك واقع در 8 کیلومتري آبدان از نظر شرایط زمین شناسی127

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - واحد شیرازبررسی محل جدید دفن پسماندهاي عادي بستانو از نظر شرایط زمین شناسی128

129
(مطالعه موردي  (RIMA)ارزیابی اثرات زیست محیطی روشهاي مدیریت پسماند با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع

:منطقه پارس جنوبی)
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - زاهدان

130
ارائه الگویی براي تخمین و بهبود قابلیت اطمینان ماشین آالت با استفاده از شبکه بیزین(مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس)
خاتمه یافتهآزاد اسالمی شیراز

خاتمه یافتهفردوسی مشهدارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه پارس با استفاده از ریز ارتعاشات131

خاتمه یافتهآزاد اسالمی -علوم و تحقیقات تهرانبررسی تاثیرات آلودگی نفتی و عوامل تخریب بر ارزش هاي بوم شناختی جنگل هاي حرا در راستاي حفاظت از آنها132

133(CO2جداسازي)خاتمه یافتهدانشگاه علم و صنعت ایرانمدل سازي ریاضی غشاي کامپوزیت پلیمري حاوي نانوذرات ناتراوا
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خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارس بوشهرتاثیر عملیات حرارتی بر روي کارایی تماس دهنده هاي غشایی الیاف میان تهی براي جداسازي دي اکسید کربن134

خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرسطراحی منظر ساحلی بر پایه حفاظت از عرصه هاي طبیعی و جذب گردشگر135

خاتمه یافتهآزاد اسالمی تهران جنوبمدل سازي پیش تصفیه خوراك اسمز معکوس با استفاده از غشاي سرامیکی مونولیتی136

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی اردبیلطراحی هماهنگ PSS و TCSCبه منظور بهبود پایداري سیستم قدرت به کمک الگوریتم جستجوي گرانشی137

خاتمه یافتهعلوم و تحقیقات بوشهرارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد واحدهاي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس138

مورد مطالعه کارکنان صنعت نفت مستقر در شهرك توحید139 خاتمه یافتهآزاد اسالمی بوشهرارائه مدلی جهت بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاري کارکنان –

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی - واحد دهاقانبررسی ارتباط بین ارزشهاي شغلی و خانوادگی و ایجاد توازن بین آنها در سازمان منطقه ویژه اقتصادي140


