
  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

1
کارکنان سازمان : مطالعه موردي(بررسی رابطه توانمند سازي کارکنان با فرسودگی شغلی آنان

)منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهفیروزکوه - دانشگاه آزاد اسالمی 

جاريدانشگاه تهرانارزیابی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت پروژه با استفاده از تکنیک تصمیم گیري گروهی  2

3
نقش مناطق آزاد و ویژه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تاکید بر منطقه ویژه انرژي 

پارس

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

4
بررسی تاثیرات آلودگی نفتی و عوامل تخریب بر ارزش هاي بوم شناختی جنگل هاي حرا در 

راستاي حفاظت از آنها

علوم و  - آزاد اسالمی دانشگاه 

تحقیقات تهران
خاتمه یافته

5
تاثیر عملیات حرارتی بر روي کارایی تماس دهنده هاي غشایی الیاف میان تهی براي 

جداسازي دي اکسید کربن
خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارس بوشهر

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوبمدل سازي پیش تصفیه خوراك اسمز معکوس با استفاده از غشاي سرامیکی مونولیتی6

7

ارزیابی سیستم هاي عمل کننده شرایط اضطراري با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی با 

شرکت نفت و گاز پارس واقع در  16و  15فازهاي : فازي مطالعه مورديرویکرد

ژي پارس منطقه ویژه اقتصادي انر

یافتهخاتمه دانشگاه علوم پزشکی همدان

8
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی 



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

9
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان بهره وري کارمندان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی 

10
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
جاريواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمی

)1پارس(عسلویه  -طراحی محیط و منظر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس11
دانشکده محیط  -دانشگاه تهران

زیست
خاتمه یافته

12
نقش تعدیل کنندگی دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض و ابهام نقش با عملکرد وظیفه 

)عسلویه 1مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ( اي
خاتمه یافتهواحدکازرون  - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسگازهاي اسیدي به مخازن آبده شکاف دارشبیه سازي تزریق 13

14

ارائه مدلی براي انتخاب استراتژي بهینه نگهداري و تعمیرات بر مبناي قابلیت اطمینان با 

مطالعه موردي سازمان - استفاده از روش هاي برنامه ریزي آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی

منطقه ویژه

اسالمی واحد علوم دانشگاه آزاد 

تحقیقات تهران
جاري

خاتمه یافتهدانشگاه فردوسی مشهدارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه پارس با استفاده از ریز ارتعاشات15



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

16
جداسازي و شناسائی باکتریهاي حذف کننده فلز روي ازآب و رسوبات  خلیج فارس و بررسی 

سینتیک رشد آنها
خاتمه یافتهجهرم واحد - دانشگاه آزاد اسالمی

17
مطالعه (شناسایی رفتارهاي ضد تولید منابع انسانی بر اساس وضعیت استخدامی کارکنان

)سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: موردي 

واحد   - دانشگاه آزاد اسالمی 

)خوراسگان(اصفهان
خاتمه یافته

صنعت نفت استان بوشهرتوسعه و بهینه سازي سیستم حمل و نقل ریلی و تاثیر آن بر 18
واحد   - دانشگاه آزاد اسالمی 

)برازجان(دشتستان
خاتمه یافته

19
برنامه ریزي واحدهاي تولید انرژي در شبکه برق به منظور کمینه کردن هزینه تمام شده 

)مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(انرژي الکتریکی 
یافتهخاتمه آزاد اسالمی دشتستان

20
 TiO2به مواد شیمیایی با ارزش افزوده با استفاده از فتوکاتالیست  CO2تبدیل گاز

اصالح شده
خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارس

21
نقش رویکرد جهانی دولت ها در جذب سرمایه گذاري خارجی در منطقه ویژه پارس جنوبی 

)مطالعه موردي دولت روحانی(
یافتهخاتمه آزاد اسالمی المرد

جاريدانشگاه صنعتی امیرکبیرمدل سازي و طراحی کنترل کننده مرتبه کسري ارتعاشات پیچشی رشته حفاري22



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

23
بررسی امکان حذف برخی از آالینده هاي شیمیایی در پساب صنعتی منطقه ویژه انرژي 

پارس با استفاده از اکسیژن فعال پالسماي سرد
خاتمه یافتهخلیج فارس

خاتمه یافتههرمزگانبنگاه هاي ایرانی در محدودیت هاي نهادي ناشی از تحریم هاي بین المللینوآوري 24

25
تدوین مدل ارائه راهکار هاي ارتقاء سالمت جسمی و روانی کارکنان منطقه پارس جنوبی با 

تکیه بر نگرش راهبردي و ورزش همگانی
خاتمه یافتهواحد علوم و تحقیقات- آزاد

26
تاثیر منابع انرژي نا متمرکز بمنظور بهینه سازي ولتاژ شبکه هاي توزیع  بررسی تحلیلی

محلی سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس مبتنی بر شاخص هاي قابلیت اطمینان

واحد   - دانشگاه آزاد اسالمی 

)برازجان(دشتستان
خاتمه یافته

مطالعه توزیع کاتالیست در ذرات پیش پلیمر واحد پلی اتیلن27
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات یزد
خاتمه یافته

خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی کاربرد کربن فعال اصالح شده با فلزات قلیایی خاکی در حذف یون نیترات آبهاي آشامیدنی28

29
 جداسازي شناسائی مولکولی و بررسی قابلیت تجزیه زیستی باکتریهاي تجزیه کننده

هیدورکربن هاي نفت خام در سواحل خلیج فارس
خاتمه یافتهواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمی

خاتمه یافتهتربیت مدرستصفیه اسپنت کاستیک با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی30



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

31
ارائه الگویی براي تخمین و بهبود قابلیت اطمینان ماشین آالت با استفاده از شبکه 

)مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(بیزین
خاتمه یافتهواحد شیراز - دانشگاه آزاد اسالمی 

32
ارزیابی اقتصادي اثرات زیست محیطی بازیافت گازهاي ارسالی به فلر در پاالیشگاههاي گاز 

پارس جنوبی به توجه به تمایل پرداخت کارکنان

سیستان و - دانشگاه آزاد اسالمی 

بلوچستان
خاتمه یافته

خاتمه یافتهواحد استهبان - دانشگاه آزاد اسالمی شناسایی و بررسی عوامل موثر و موانع استفاده از تصفیه و بازچرخانی آب در ساختمان33

خاتمه یافتهبوشهر - دانشگاه آزاد)مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه (بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزش کارکنان34

بررسی میدانی جذب فیزیکی نفت توسط ساقه حرا35
پردیس دانشکده  -دانشگاه تهران 

هاي فنی
خاتمه یافته

36
کالبدي - بررسی اثرات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی بر گسترش فیزیکی 

)عسلویه:نمونه موردي (شهرهاي پیرامون

پردیس دانشگاه  -دانشگاه شیراز 

شیراز
خاتمه یافته

37
عنوان مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی بین کارکنان اقماري روزکار سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس
جاريواحد فیروز آباد- دانشگاه آزاد 

38
در عملکرد مالی منطقه ویژه ) یکپارچه سازي و خلق دانش(بررسی تاثیر نقش سلسله مراتب 

اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهاسالمی مالیرآزاد 



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

39
مدلسازي فرایند جذب دي اکسید کربن بااستفاده از مایعات یونی بوسیله تماس دهنده هاي 

غشایی الیاف میان تهی
خاتمه یافتهدانشگاه شیراز

40
بررسی تاثیر مدیریت دانش در بهبود و توسعه صادرات در سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس

اسالمی مرکز آموزش  دانشگاه آزاد

بین الملل قشم
خاتمه یافته

41
بررسی و تحلیل نقش سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در جهت کاهش جرم 

در استان بوشهر 1394لغایت  1389سرقت از سال 
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 

42

ارائه الگویی جهت استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از روش تحلیل 

با مطالعه موردي در سازمان منطقه ویژه اقتصادي  CDEAپوششی داده هاي متمرکز 

)واحد امور گمرکی(پارس جنوبی 

خاتمه یافتهواحد شیراز - دانشگاه آزاد اسالمی 

43
رنگزا از پساب سنتزي به وسیله فرآیند جداسازي غشاء مایع ظرفیتی و مواد  6حذف کروم 

نگه داشته شده در حضور نانو ذرات
خاتمه یافتهدانشگاه تهران

44
مدل سازي شرایط تشکیل هیدرات در حضور محلولهاي الکترولیتی با استفاده از معادله حالت 

pc-saft
خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارس



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

45
فلزات سنگین جهت مدیریت زیست محیطی رسوبات مناطق ساحلی با ارایه الگوي پایش 

)عسلویه:مطالعه موردي(بهره گیري از سیستم تصمیم گیري مکانمند

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
جاري

46
بررسی عملکرد سیستم چهار عاملی در پروژه هاي زیر ساختی عمرانی در منطقه ویژه 

پارساقتصادي انرژي 
جاريدانشگاه شهید بهشتی

47
بررسی تاثیر دوره هاي آموزشی بر قصد ترك خدمت کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهواحد اراك - دانشگاه آزاد اسالمی 

48
مورد مطالعه کارکنان  –ارائه مدلی جهت بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاري کارکنان 

صنعت نفت مستقر در شهرك توحید
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 

49
بر پایه الگوریتم کلونی مورچه گان به منظور تشخیص TORAبهبود مسیریابی در پروتکل 

SYBILو جلوگیري از حمله 
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

خاتمه یافتهدانشگاه شاهداولویت بندي عوامل موثر بر ماندگاري منابع انسانیبررسی و 50

ارائه مدل ارزیابی ریسک  بهداشتی تماس با مواد شیمیایی در صنایع نفت و گاز51
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
خاتمه یافته



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

52
تحلیل استراتژیک مناسب بازاریابی براي فرصتهاي سرمایه گذاري در منطقه ویژه اقتصادي 

)SWOTاز روش تجزیه و تحلیل (عسلویه - پارس 
خاتمه یافتهیاسوج - دانشگاه آزاد اسالمی 

53
ارزیابی دو روش زیست فزونی و تحریک پذیري به منظور زیست درمانی خاك هاي آلوده به 

استفاده از لجن فعال پاالیشگاه عسلویه ترکیبات نفتی با
جاريواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمی

54
در شرایط عدم )سبد بهینه پروژه ها( تدوین مدل پویاي چند هدفه مدیریت پرتفولیو

)سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس: مطالعه موردي(قطعیت
جاريدانشگاه پیام نور عسلویه

55
سازمانی بر فرسودگی شغلی کارشناسان منطقه ویژه اقتصادي انرژي  بررسی تاثیر فرهنگ

پارس

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
خاتمه یافته

56
طراحی یک الگوي بومی شده مدیریت جانشین پروري مبتنی بر مدیریت تغییر با پایش 

موردي منطقه ویژه اقتصادي پارس

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
جاري

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسدو فلزي در تبدیل کاتالیستی متانول به پروپیلن ZSM-5سنتز و ارزیابی نانو ذره 57

58
تدوین استراتژي بازاریابی انرژي الکتریکی مورد نیاز صنایع در منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

پارس

واحد   - دانشگاه آزاد اسالمی 

الکترونیکی
خاتمه یافته



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

خاتمه یافتهدانشگاه عالمه طباطباییارزیابی و تحلیل نظام مدیریت زیست محیطی توسعه پایدار در منطقه عسلویه59

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسبررسی بازده سلولهاي خورشیدي الیه نازك60

61
مجموعه  رابطه بین وجدان کاري و دشواري تنظیم هیجانی با میزان تحمل پریشانی در

کارکنان حراست ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدسبزوار  - دانشگاه آزاد اسالمی 

62
بهینه سازي عملکرد فرآیند پکیج هاي تصفیه فاضالب هاي بهداشتی سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس یک
جاريواحد المرد- دانشگاه آزاد 

63
آموزش شادکامی به روش فوردایس بر ارتقاء شادکامی و کیفیت زندگی  بررسی اثربخشی

بانوان کارکنان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به نگرش مذهبی آنها
خاتمه یافتهواحد اراك  - دانشگاه آزاد اسالمی 

64
طراحی و پیاده سازي سیستم هوشمند فازي براي ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت یکپارچه 

در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسHSEمدیریت 
خاتمه یافتهقزوین - دانشگاه آزاد اسالمی

65
ارزیابی و رتبه بندي پیمانکاران پروژه هاي سرمایه اي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

پارس با استفاده از روش تصمیم گیري چند معیاره فازي

- موسسه آموزش عالی زند شیراز

غیرانتفاعی
جاري



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

66
بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیري سازمانی در سازمان منطقه 

ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهنراق - دانشگاه آزاد اسالمی 

67
و منشاء یابی هیدروکربن هاي آروماتیک ) GIS(سیستم اطالعات مکانی تعیین پراکنش در 

رسوبات سطحی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس) PAHs(چند حلقه اي 
خاتمه یافتهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

خاتمه یافتهمیبد - دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس  روش احتماالتی) 1(اي پارس جنوبی  بندي لرزه ریزپهنه68

بررسی رابطه هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس69
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
جاري

70
بررسی تاثیر فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندي در بین کارکنان سازمان منطقه ویژه 

اقتصدي انرژي پارس
خاتمه یافتهآزاد اسالمی بوشهر

71
شناسائی و ارزیابی عوامل مؤثر در رضایت و تعهد کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس جنوبی

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

72
طراحی،اجرا و ارزیابی استراتژي هاي مداخله اي مبتنی بر مدل جامع براي ارتقاء فعالیت 

کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسبدنی 

دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی 

یزد
خاتمه یافته



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

73
بررسی الزامات و نیازمندیهاي پیاده سازي ابر خصوصی در سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهواحد شیراز - دانشگاه آزاد اسالمی 

74
و انسانی فلزات سنگین در خاکهاي منطقه ویژه اقتصادي  تعیین سهم بخشهاي ژئو شیمیایی

انرژي پارس در جنوب ایران

مرکز - دانشگاه علوم تحقیقات 

کردستان
خاتمه یافته

خاتمه یافتهبین المللی پیام نور مرکز عسلویهاستفاده از بالك چین جهت امنیت تبادل داده ها در شبکه اینترنت اشیا75

76
گذار استراتژي سازمان بر عملکرد از طریق ابزارهاي مدیریت منابع بررسی عوامل تاثیر 

انسانی بر اساس مدل خط دید برتر
خاتمه یافتهدهاقان - دانشگاه آزاد اسالمی 

77
بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین و یادگیري سازمانی بر چابکی و بهره وري کارکنان منطقه 

)عسلویه(ویژه انرژي پارس
خاتمه یافتهواحد بوشهر - اسالمی دانشگاه آزاد 

با استفاده از بیوفیلتر BTEXبررسی حذف  مخلوط ترکیبات آلی فرار78
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 

ایران
خاتمه یافته

79
به منظور بهبود پایداري سیستم قدرت به کمک TCSCو  PSSطراحی هماهنگ 

الگوریتم جستجوي گرانشی
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

خاتمه یافتهآزاد اسالمی المردتعارض فرهنگی و اقتصادي صنعت نفت در عسلویه80



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

81
نمونه (طراحی تفرجگاه خطی ساحلی با رویکرد حفظ و ارتقاي ارزش هاي فرهنگی و تاریخی

)بندر سیراف:موردي
خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرس

82

 HAZOPفرایندي با HAZOPمقایسه تطبیقی شناسایی خطر به روش 

و ارزیابی ریسک با استفاده از ماتریس ریسک در واحد ) SAFOP(دستورالعملی

در یکی از مجتمع هاي پتروشیمی پارس3و1بوتادین

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
خاتمه یافته

83
استراتژیک ارائه مدلی جهت بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه کسب عوامل 

مؤثر بر کسب و کار

واحد علوم - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات فارس
خاتمه یافته

جاريواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمیجداسازي و شناسائی باکتریهاي تجزیه کننده کریزن از خاك هاي اطراف پاالیشگاه عسلویه84

از رایانش ابري در منطقه ویژه بهینه سازي مصرف انرژي سیستم هاي کامپیوتري با استفاده85
واحد   - دانشگاه آزاد اسالمی 

)برازجان(دشتستان
خاتمه یافته

86
امکان سنجی توسعه ي توریسم صنعتی با رویکرد برند سازي در منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

برند سازي توسعه ي توریسم صنعتی در منطقه-پارس
خاتمه یافتهپیام نور عسلویه

87
هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي دو سو تغذیه از طریق کنترل غیر خطی در  بررسی توربین

زمان افت ولتاژ شبکه
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

88
ارزیابی اثرات زیست محیطی روشهاي مدیریت پسماند با استفاده از روش ماتریس ارزیابی 

)جنوبیمنطقه پارس :مطالعه موردي ) (RIMA(اثرات سریع
خاتمه یافتهزاهدان - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی طبقه بندي داده ها مبتنی بر ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم هاي ابتکاري89

جاريدانشگاه عالمه طباطباییشناسائی و پیاده سازي مناسبترین روش نیاز سنجی آموزشی90

91
منطقه ویژه اقتصادي انرژي : سکونت سازمانی با عملکرد کارکنان مورد مطالعه بررسی رابطه

پارس
خاتمه یافتهآزاد اسالمی بوشهر

92
تخریب فوتوکاتالیستی پساب خروجی تصفیه خانه پاالیشگاههاي گازي پارس جنوبی با 

Fe3O4&SiO2&TiO2استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی 
یافتهخاتمه دانشگاه تربیت مدرس

خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی نقش حراست در ارتقاي امنیت منطقه ویژه با توجه به تنوع فرهنگی و موقعیت استراتژیک93

94
مدلسازي شرایط تشکیل هیدرات هاي گازي در حضور گالیکولها با استفاده از معادله حالت 

pc-saft
خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارس

95
بررسی تاثیر فاصله روانی ادراك شده بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی رفتار 

استراتژیک و هوش بازار خارجی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

واحد تهران   - دانشگاه آزاد اسالمی 

مرکزي
خاتمه یافته



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

خاتمه یافتهواحد شیراز - دانشگاه آزاد اسالمی شناسیبررسی محل جدید دفن پسماندهاي عادي بستانو از نظر شرایط زمین 96

خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی کاربرد مدل وایزبرد در شناخت ضعف ها و قابلیت هاي سازمانی منطقه ویژه انرژي پارس97

98
تاثیراقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر روي آمادگی جسمانی حجم هاي تنفسی و 

فاکتورهاي خونی در نیروهاي آتش نشانی
خاتمه یافتهدانشگاه شیراز

بررسی مشوق هاي موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس99
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

خاتمه یافتهدانشگاه شهیدچمران اهوازبررسی تاثیر آالینده هاي محیطی بر تنوع باکتریایی رسوب جنگل حرا100

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد نیروي انسانی در منطقه ویژه اقتصادي101
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

102
بررسی راهکارهاي ارتقاء سالمت اداري در مدیریت امور گمرکی سازمان منطقه ویژه 

پارس و تاثیر آن بر فساد ادارياقتصادي انرژي 

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش 

بین الملل قشم
خاتمه یافته

103

تاثیر بکارگیري سیستم جامع امور گمرکی با نقش میانجی شفافیت و ابزارهاي گمرك 

الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان شرکت هاي پتروشیمی در گمرك منطقه ویژه اقتصادي 

پارس جنوبی

خاتمه یافتهدانشگاه پیام نورشیراز



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

104
جداسازي میکروارگانیسم هاي مصرف کننده فلزات سنگین از پسابهاي صنعتی منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارش
جاريدانشگاه شهیدباهنر کرمان

105
: مطالعه موردي  - بررسی تاثیر برنامه ریزي آموزشی بر توسعه منابع انسانی صنعت نفت 

اقتصادي انرژي پارسمنطقه ویژه 

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش 

بین الملل قشم
خاتمه یافته

خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرسطراحی منظر ساحلی بر پایه حفاظت از عرصه هاي طبیعی و جذب گردشگر106

107
بررسی نقش مسئولیت هاي اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه 

منطقه ايمتوازن 
خاتمه یافتهآزاد اسالمی بوشهر

خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهربررسی،شبیه سازي و بهینه سازي فرایند احتراق در کوره صنعتی با سوخت گازي108

109
اندازه گیري و مدل سازي فلزات سنگین و پارامترهاي آلودگی شیمیایی در آب و رسوبات 

)نایبند خلیج(ساحلی منطقه عسلویه
خاتمه یافتهتهران شمال - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی بررسی  تاثیر سرمایه گذار ي در تکنولوژي اطالعات بر بهره وري سازمانی110

111
بکارگیري فناوري شبکه هاي عصبی فازي برگشت پذیر جهت کنترل فرکانس بار سیستم 

هم پیوستههاي قدرت به 
خاتمه یافتهواحد کازرون - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهدانشگاه تهرانطراحی محیط و منظر ساحلی شهر نخل تقی112



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

113
جداسازي فلزات سنگین از پساب هاي صنعتی پتروشیمی توسط ترکیبات نانو کامپوزیت 

الترافیلتراسیونپلیمري کربن نانو تیوب هاي چند الیه به عنوان غشا 
خاتمه یافتهواحد شاهرود - دانشگاه آزاد اسالمی 

114
بررسی تاثیرات استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي بر تسهیل صادرات و واردات کاال در 

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی 

115
رفتارهاي نوآورانه کارکنان در سازمان منطقه ویژه بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با 

اقتصادي انرژي پارس با توجه به متغیر میانجی دلبستگی شغلی

واحد بندر   - دانشگاه آزاد اسالمی 

دیلم
خاتمه یافته

116
بررسی ضرورت تحول در نظام گمرکی مناطق ویژه و آزاد تجاري با تاکید بر منطقه ویژه 

پارس جنوبی

اسالمی مرکز آموزش  دانشگاه آزاد

بین الملل قشم
خاتمه یافته

117
جداسازي و شناسایی مولکولی باکتریهاي تجزیه کننده گازوئیل از خاك آلوده به گازوئیل 

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
جاريواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمی

118
هاي مانگرو در  بررسی وضعیت اکولوژیکی جوامع ماکروفونا و شرایط زیست محیطی جنگل

محدوده تحت نفوذ منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

119
مطالعه ( تحلیل جامعه شناختی اثرات توسعه صنعت نفت و گاز بر کیفیت رندگی جامعه بومی 

)موردي منطقه ویژه 

واحد علم تحقیقات - دانشگاه آزاد

تهران
جاري



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

120
امکان تجزیه زیستی آلودگی هاي نفتی توسط باسیلوسهاي بومی جداسازي شده در بررسی 

آبهاي سواحل عسلویه

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
جاري

ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد واحدهاي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس121
علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

122
شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی سازمان منطقه 

ویژه اقتصادي انرژي پارس

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات بوشهر
خاتمه یافته

خاتمه یافتهو صنعت ایراندانشگاه علم بررسی تاثیر نانورس بر روي مخلوط آسفالتی با استخوان بندي سنگ دانه اي123

124
منتشر شده از  CO2تعیین ظرفیت جنگل هاي مانگرو به منظور برنامه ریزي کاهش اثر 

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهدانشگاه تهران

خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی بررسی نقش گمرك الکترونیکی بر تسهیل صادرات در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس125

خاتمه یافتهآزاد اسالمی المردنقش سرمایه گذاري داخلی در توسعه صنعتی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس126

خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی بررسی بتن حاوي نانو سیلیس در برابر حمله سولفاتی127

128
از فاضالب )نیکل ،کروم(الکتروکوآگوالسیون در حذف فلزات سنگین بررسی کارایی فرایند 

شهري و صنعتی
خاتمه یافتهتهران شمال - دانشگاه آزاد اسالمی 



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

خاتمه یافتهواحد جهرم - دانشگاه آزاد اسالمیبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کارکنان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس129

130
مطالعه موردي اسکله  - HAZIDشناسایی خطرات واحد بارگیري میعانات گازي با تکنیک 

مجتمع بندري پارس
خاتمه یافتهتهران

خاتمه یافتهدانشگاه پیام نور ريبررسی استراتژي هاي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس براي توسعه پایدار عسلویه131

132
بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش مدرن مدیریت ریسک در بررسی تاثیر توانایی 

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهدانشگاه قمارزیابی خطرپذیري لرزه اي جامع نگر بنادر133

134
گسترش پوشش گیاهی با استفاده از داده نظارت بر آلودگی هوا و تعیین مناطق مناسب براي 

)منطقه مورد مطالعه شهرستان عسلویه(هاي مکانی 
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد اسالمی الرستان

135
براي یک واحد صنعتی به منظور جلوگیري از آلودگی  flaringبررسی کمینه سازي و بهبود 

و اتالف انرژي
یافتهخاتمه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

خاتمه یافتهدانشگاه عالمه طباطبایینقش مدیریت شهري در کنترل آثار اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی در شهر عسلویه136

137
شهرك صنعتی : نمونه موردي(طراحی منظر براي آینده با تکیه بر یادمان هاي صنعتی 

)دماوند در عسلویه
خاتمه یافتهدانشگاه تربیت مدرس



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

138
مکمل یاري روغن سیاه دانه بر شاخص هاي آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو بررسی اثر 

پالسمایی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در مردان آتش نشان
خاتمه یافتهدانشگاه مازندران

حقوق گمرکی در مناطق آزاد تجاري با تاکید برمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی139
علوم و - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات فارس
خاتمه یافته

140
بررسی میزان انطباق شغل و شاغل بر اساس الگوي تیپ هاي شخصیتی در سطح سازمان 

منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 

141
عصبی بهبود پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت بار در شبکه هاي توزیع با استفاده از شبکه 

یافته توسط سیستم خبره فازي
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 

142
به منظور ارزیابی استراتژي هاي )BSC(به کارگیري تئوري فازي در کارت امتیازي متوازن 

)مطالعه موردي منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی(جاري سازمان 
خاتمه یافتهواحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسالمی 

143

ارائه یک مدل راهبردي مدیریت بحران ناشی از مخاطرات تکنولوژیک در شرکتهاي پاالیش 

شرکت :مطالعه موردي(منطقه عسلویه  - گاز واقع شده در حوزه خلیج فارس در استان بوشهر

)پاالیش گاز پارس جنوبی

خاتمه یافتهپژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

144
مهارتهاي مدیریتی به زیر دستان و جانشین پروري در سازمان منطقه بررسی ارتباط انتقال 

ویژه اقتصادي انرژي پارس

واحد بین  - دانشگاه آزاد اسالمی 

الملل قشم
خاتمه یافته

145
بررسی رابطه ساده هوش معنوي، ادراك حمایت اجتماعی و رضایت از وضعیت اقتصادي با 

اقتصادي انرژي پارستاب آوري زنان کارکنان سازمان منطقه ویژه 
خاتمه یافتهواحد اهواز - دانشگاه آزاد اسالمی 

146
کیلومتري آبدان از نظر شرایط زمین  8بررسی محل جدید دفن پسماندهاي خطرناك واقع در 

شناسی
خاتمه یافتهواحد شیراز - دانشگاه آزاد اسالمی 

147
جهت افزایش حفاظت در شبکه هاي چند  HVDCمدل سازي و تحلیلی مدار شکن هاي 

فیدره در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدکازرون  - دانشگاه آزاد اسالمی 

148
مجموعه : نمونه موردي( بازطراحی فضاهاي باز مجموعه هاي مسکونی با رویکرد تعدیل دما 

)مسکونی عسلویه، در اقلیم گرم و مرطوب
خاتمه یافتهتربیت مدرسدانشگاه 

149
منطقه ویژه   GISمطالعه موردي - SDIارزیابی سیستم اطالعاتی مکانی بهینه در بستر 

پارس

علوم و  - دانشگاه آزاد اسالمی 

تحقیقات تهران
خاتمه یافته

خاتمه یافتهالمردآزاد اسالمی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر جذب سرمایه در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس150

151
بررسی ارتباط بین ارزشهاي شغلی و خانوادگی و ایجاد توازن بین آنها در سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي
خاتمه یافتهواحد دهاقان - دانشگاه آزاد اسالمی 



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

152
بررسی تخریب مشتقات نیترو بنزن از پساب صنایع منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با 

فنتون فرآیند فنتون و شبه
خاتمه یافتهآزاد اسالمی تهران مرکز

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسمطالعه ترمودینامیکی حاللیت گاز دي اکسید کربن در محلول هاي آمینی153

154
مطالعه موردي آبخوان ساحلی (بررسی کارایی روش هاي کاهش شوري آبخوان هاي ساحلی 

)عسلویه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی
خاتمه یافته

155
نظارت دولت جمهوري اسالمی ایران بر عملکرد شرکت هاي بیمه در سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس
خاتمه یافتهواحدالمرد  - دانشگاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافتهدانشگاه علم و صنعت ایران)CO2جداسازي(مدل سازي ریاضی غشاي کامپوزیت پلیمري حاوي نانوذرات ناتراوا156

خاتمه یافتهدانشگاه علم و صنعت ایراناحتراق تصادفی ابر ذرات157

158
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عزت نفس در کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
خاتمه یافتهدانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

خاتمه یافتهنراق - دانشگاه آزاد اسالمی مقاومتی به روش پدیدار شناسیشناسایی و رتبه بندي الزامات فرهنگی در اقتصاد 159

خاتمه یافتهدانشگاه خلیج فارسشبیه سازي جذب گاز طبیعی در سیستم ذخیره سازي گاز طبیعی جذب شده160

خاتمه یافتهنور مرکز عسلویهبین المللی پیام سنجش بهره وري سازمان مناطق ویژه اقتصادي و اندازه گیري آثار سرمایه فکري بر آن161



  جاري و خاتمه یافته –هاي تحصیالت تکمیلی  پروژه

وضعیت پروژهدانشگاهعنوان پایان نامه  ردیف

162
وري  سنجش رابطه نظام ارزشی فکري و روشهاي تصمیم گیري و قابلیت جانشین پر

مطالعه موردي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس .
جاريآزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

جارياسالمی واحد جهرمآزاد مدیریت استراتژیک ورزش سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس163



پروژههاي تحصيلات تكميلي – جاري و خاتمه يافته

		رديف

		عنوان پايان نامه

		دانشگاه

		وضعيت پروژه







		1 

		بررسي رابطه توانمند سازي كاركنان با فرسودگي شغلي آنان(مطالعه موردي: كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

		دانشگاه آزاد اسلامی - فیروزکوه

		خاتمه يافته



		2 

		ارزيابي عوامل كليدي موفقيت مديريت پروژه با استفاده از تكنيك تصميم گيري گروهي

		دانشگاه تهران

		جاري



		3 

		نقش مناطق آزاد و ويژه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر منطقه ويژه انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		4 

		بررسي تاثيرات آلودگي نفتي و عوامل تخريب بر ارزش هاي بوم شناختي جنگل هاي حرا در راستاي حفاظت از آنها

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		خاتمه يافته



		5 

		تاثير عمليات حرارتي بر روي كارايي تماس دهنده هاي غشايي الياف ميان تهي براي جداسازي دي اكسيد كربن

		دانشگاه خليج فارس بوشهر

		خاتمه يافته



		6 

		مدل سازي پيش تصفيه خوراك اسمز معكوس با استفاده از غشاي سراميكي مونوليتي

		دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

		خاتمه يافته



		7 

		ارزیابی سیستم های عمل کننده شرایط اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی با رویکرد فازی مطالعه موردي: فازهاي 15 و 16 شركت نفت و گاز پارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژي پارس

		دانشگاه علوم پزشكي همدان

		خاتمه يافته



		8 

		بررسي تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		9 

		بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان بهره وری کارمندان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		10 

		ارزيابي دو روش زيست فزوني و تحريك پذيري به منظور زيست درماني خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از لجن فعال پالايشگاه عسلويه

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		جاري



		11 

		طراحي محيط و منظر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه (پارس1)

		دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست

		خاتمه يافته



		12 

		نقش تعديل كنندگي دلبستگي شغلي در رابطه بين تعارض و ابهام نقش با عملكرد وظيفه اي( مطالعه موردي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 1 عسلويه)

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدكازرون

		خاتمه يافته



		13 

		شبيه سازي تزريق گازهاي اسيدي به مخازن آبده شكاف دار

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		14 

		ارائه مدلي براي انتخاب استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات بر مبناي قابليت اطمينان با استفاده از روش هاي برنامه ريزي آرماني و تحليل سلسله مراتبي-مطالعه موردي سازمان منطقه ويژه

		دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

		جاري



		15 

		ارزيابي اثرات ساختگاهي در منطقه پارس با استفاده از ريز ارتعاشات

		دانشگاه فردوسي مشهد

		خاتمه يافته



		16 

		جداسازی و شناسائی باکتریهای حذف کننده فلز روی ازآب و رسوبات  خليج فارس و بررسي سينتيك رشد آنها

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		خاتمه يافته



		17 

		شناسايي رفتارهاي ضد توليد منابع انساني بر اساس وضعيت استخدامي كاركنان(مطالعه موردي : سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد اصفهان(خوراسگان)

		خاتمه يافته



		18 

		توسعه و بهينه سازي سيستم حمل و نقل ريلي و تاثير آن بر صنعت نفت استان بوشهر

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد دشتستان(برازجان)

		خاتمه يافته



		19 

		برنامه ريزي واحدهاي توليد انرژي در شبكه برق به منظور كمينه كردن هزينه تمام شده انرژي الكتريكي (مطالعه موردي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

		آزاد اسلامي دشتستان

		خاتمه يافته



		20 

		تبديل گازCO2 به مواد شيميايي با ارزش افزوده با استفاده از فتوكاتاليست TiO2 اصلاح شده

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		21 

		نقش رويكرد جهاني دولت ها در جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه ويژه پارس جنوبي (مطالعه موردي دولت روحاني)

		آزاد اسلامي لامرد

		خاتمه يافته



		22 

		مدل سازي و طراحي كنترل كننده مرتبه كسري ارتعاشات پيچشي رشته حفاري

		دانشگاه صنعتي اميركبير

		جاري



		23 

		بررسي امكان حذف برخي از آلاينده هاي شيميايي در پساب صنعتي منطقه ويژه انرژي پارس با استفاده از اكسيژن فعال پلاسماي سرد

		خليج فارس

		خاتمه يافته



		24 

		نوآوري بنگاه هاي ايراني در محدوديت هاي نهادي ناشي از تحريم هاي بين المللي

		هرمزگان

		خاتمه يافته



		25 

		تدوين مدل ارائه راهكار هاي ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان منطقه پارس جنوبي با تكيه بر نگرش راهبردي و ورزش همگاني

		آزاد-واحد علوم و تحقيقات

		خاتمه يافته



		26 

		بررسي تحليلي تاثير منابع انرژي نا متمركز بمنظور بهينه سازي ولتاژ شبكه هاي توزيع محلي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مبتني بر شاخص هاي قابليت اطمينان

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد دشتستان(برازجان)

		خاتمه يافته



		27 

		مطالعه توزيع كاتاليست در ذرات پيش پليمر واحد پلي اتيلن

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات يزد

		خاتمه يافته



		28 

		كاربرد كربن فعال اصلاح شده با فلزات قليايي خاكي در حذف يون نيترات آبهاي آشاميدني

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		29 

		جداسازي شناسائي مولكولي و بررسي قابليت تجزيه زيستي باكتريهاي تجزيه كننده هيدوركربن هاي نفت خام در سواحل خليج فارس

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		خاتمه يافته



		30 

		تصفيه اسپنت كاستيك با استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي

		تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		31 

		ارائه الگویی برای تخمین و بهبود قابلیت اطمینان ماشین آلات با استفاده از شبکه بیزین(مطالعه موردی سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس)

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شيراز

		خاتمه يافته



		32 

		ارزيابي اقتصادي اثرات زيست محيطي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاههاي گاز پارس جنوبي به توجه به تمايل پرداخت كاركنان

		دانشگاه آزاد اسلامي - سيستان و بلوچستان

		خاتمه يافته



		33 

		شناسايي و بررسي عوامل موثر و موانع استفاده از تصفيه و بازچرخاني آب در ساختمان

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد استهبان

		خاتمه يافته



		34 

		بررسي تاثير عدالت سازماني بر انگيزش كاركنان(مطالعه موردي سازمان منطقه ويژه )

		دانشگاه آزاد- بوشهر

		خاتمه يافته



		35 

		بررسي ميداني جذب فيزيكي نفت توسط ساقه حرا

		دانشگاه تهران - پرديس دانشكده هاي فني

		خاتمه يافته



		36 

		بررسي اثرات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي بر گسترش فيزيكي -كالبدي شهرهاي پيرامون(نمونه موردي :عسلويه)

		دانشگاه شيراز - پرديس دانشگاه شيراز

		خاتمه يافته



		37 

		عنوان مقايسه شادكامي و كيفيت زندگي بين كاركنان اقماري روزكار سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد -واحد فيروز آباد

		جاري



		38 

		بررسي تاثير نقش سلسله مراتب (يكپارچه سازي و خلق دانش) در عملكرد مالي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		آزاد اسلامي ملاير

		خاتمه يافته



		39 

		مدلسازي فرايند جذب دي اكسيد كربن بااستفاده از مايعات يوني بوسيله تماس دهنده هاي غشايي الياف ميان تهي

		دانشگاه شيراز

		خاتمه يافته



		40 

		بررسي تاثير مديريت دانش در بهبود و توسعه صادرات در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش بين الملل قشم

		خاتمه يافته



		41 

		بررسي و تحليل نقش سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جهت كاهش جرم سرقت از سال 1389 لغايت 1394 در استان بوشهر

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		42 

		ارائه الگویی جهت استقرار نظام جامع ارزيابي عملكرد كاركنان با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي متمركز CDEA با مطالعه موردي در سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي (واحد امور گمركي)

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شيراز

		خاتمه يافته



		43 

		حذف كروم 6 ظرفيتي و مواد رنگزا از پساب سنتزی به وسيله فرآيند جداسازي غشاء مايع نگه داشته شده در حضور نانو ذرات

		دانشگاه تهران

		خاتمه يافته



		44 

		مدل سازي شرايط تشكيل هيدرات در حضور محلولهاي الكتروليتي با استفاده از معادله حالت pc-saft

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		45 

		ارايه الگوي پايش فلزات سنگين جهت مديريت زيست محيطي رسوبات مناطق ساحلي با بهره گيري از سيستم تصميم گيري مكانمند(مطالعه موردي:عسلويه)

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		جاري



		46 

		بررسي عملكرد سيستم چهار عاملي در پروژه هاي زير ساختي عمراني در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه شهيد بهشتي

		جاري



		47 

		بررسي تاثير دوره هاي آموزشي بر قصد ترك خدمت كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اراك

		خاتمه يافته



		48 

		ارائه مدلي جهت بررسي ابعاد كيفيت زندگي كاري كاركنان – مورد مطالعه كاركنان صنعت نفت مستقر در شهرك توحيد

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		49 

		بهبود مسيريابي در پروتكل TORAبر پايه الگوريتم كلوني مورچه گان به منظور تشخيص و جلوگيري از حمله SYBIL

		دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		50 

		بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ماندگاري منابع انساني

		دانشگاه شاهد

		خاتمه يافته



		51 

		ارائه مدل ارزيابي ريسك  بهداشتي تماس با مواد شيميايي در صنايع نفت و گاز

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		خاتمه يافته



		52 

		تحليل استراتژيك مناسب بازاريابي براي فرصتهاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي پارس -عسلويه (از روش تجزيه و تحليل SWOT)

		دانشگاه آزاد اسلامي - ياسوج

		خاتمه يافته



		53 

		ارزيابي دو روش زيست فزوني و تحريك پذيري به منظور زيست درماني خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از لجن فعال پالايشگاه عسلويه

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		جاري



		54 

		تدوين مدل پوياي چند هدفه مديريت پرتفوليو( سبد بهينه پروژه ها)در شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

		دانشگاه پیام نور عسلویه

		جاري



		55 

		بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي كارشناسان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		خاتمه يافته



		56 

		طراحي يك الگوي بومي شده مديريت جانشين پروري مبتني بر مديريت تغيير با پايش موردي منطقه ويژه اقتصادي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		جاري



		57 

		سنتز و ارزيابي نانو ذره ZSM-5 دو فلزي در تبديل كاتاليستي متانول به پروپيلن

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		58 

		تدوين استراتژي بازاريابي انرژي الكتريكي مورد نياز صنايع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد الكترونيكي

		خاتمه يافته



		59 

		ارزيابي و تحليل نظام مديريت زيست محيطي توسعه پايدار در منطقه عسلويه

		دانشگاه علامه طباطبايي

		خاتمه يافته



		60 

		بررسي بازده سلولهاي خورشيدي لايه نازك

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		61 

		رابطه بين وجدان كاري و دشواري تنظيم هيجاني با ميزان تحمل پريشاني در مجموعه كاركنان حراست ارشد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدسبزوار

		خاتمه يافته



		62 

		بهينه سازي عملكرد فرآيند پكيج هاي تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يك

		دانشگاه آزاد -واحد لامرد

		جاري



		63 

		بررسي اثربخشي آموزش شادكامي به روش فوردايس بر ارتقاء شادكامي و كيفيت زندگي بانوان كاركنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به نگرش مذهبي آنها

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد اراك

		خاتمه يافته



		64 

		طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند فازي براي ارزيابي عملكرد سامانه مديريت يكپارچه مديريت HSEدر سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي- قزوين

		خاتمه يافته



		65 

		ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران پروژه هاي سرمايه اي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي

		موسسه آموزش عالي زند شيراز-غيرانتفاعي

		جاري



		66 

		بررسي تاثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - نراق

		خاتمه يافته



		67 

		تعيين پراكنش در سيستم اطلاعات مكاني (GIS) و منشاء يابي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) رسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

		خاتمه يافته



		68 

		ريزپهنهبندي لرزهاي پارس جنوبي (1) بر اساس  روش احتمالاتي

		دانشگاه آزاد اسلامي - ميبد

		خاتمه يافته



		69 

		بررسي رابطه هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		جاري



		70 

		بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروندي در بين كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصدي انرژي پارس

		آزاد اسلامي بوشهر

		خاتمه يافته



		71 

		شناسائي و ارزيابي عوامل مؤثر در رضايت و تعهد كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		72 

		طراحي،اجرا و ارزيابي استراتژي هاي مداخله اي مبتني بر مدل جامع براي ارتقاء فعاليت بدني كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد

		خاتمه يافته



		73 

		بررسي الزامات و نيازمنديهاي پياده سازي ابر خصوصي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شيراز

		خاتمه يافته



		74 

		تعيين سهم بخشهاي ژئو شيميايي و انساني فلزات سنگين در خاكهاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جنوب ايران

		دانشگاه علوم تحقيقات -مركز كردستان

		خاتمه يافته



		75 

		استفاده از بلاك چين جهت امنيت تبادل داده ها در شبكه اينترنت اشيا

		بين المللي پيام نور مركز عسلويه

		خاتمه يافته



		76 

		بررسي عوامل تاثير گذار استراتژي سازمان بر عملكرد از طريق ابزارهاي مديريت منابع انساني بر اساس مدل خط ديد برتر

		دانشگاه آزاد اسلامی - دهاقان

		خاتمه يافته



		77 

		بررسي تاثير رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني بر چابكي و بهره وري كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس(عسلويه)

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		78 

		بررسي حذف  مخلوط تركيبات آلي فرارBTEX با استفاده از بيوفيلتر

		پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

		خاتمه يافته



		79 

		طراحي هماهنگ PSS و TCSCبه منظور بهبود پايداري سيستم قدرت به كمك الگوريتم جستجوي گرانشي

		دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل

		خاتمه يافته



		80 

		تعارض فرهنگي و اقتصادي صنعت نفت در عسلويه

		آزاد اسلامي لامرد

		خاتمه يافته



		81 

		طراحي تفرجگاه خطي ساحلي با رويكرد حفظ و ارتقاي ارزش هاي فرهنگي و تاريخي(نمونه موردي:بندر سيراف)

		دانشگاه تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		82 

		مقايسه تطبيقي شناسايي خطر به روش HAZOPفرايندي با HAZOP دستورالعملي(SAFOP) و ارزيابي ريسك با استفاده از ماتريس ريسك در واحد بوتادين1و3در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		خاتمه يافته



		83 

		ارائه مدلی جهت بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه کسب عوامل استراتژیک مؤثر بر کسب و کار

		دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم تحقیقات فارس

		خاتمه يافته



		84 

		جداسازي و شناسائي باكتريهاي تجزيه كننده كريزن از خاك هاي اطراف پالايشگاه عسلويه

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		جاري



		85 

		بهينه سازي مصرف انرژي سيستم هاي كامپيوتري با استفاده از رايانش ابري در منطقه ويژه

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد دشتستان(برازجان)

		خاتمه يافته



		86 

		امكان سنجي توسعه ي توريسم صنعتي با رويكرد برند سازي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-برند سازي توسعه ي توريسم صنعتي در منطقه

		پيام نور عسلويه

		خاتمه يافته



		87 

		بررسي توربين هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي دو سو تغذيه از طريق كنترل غير خطي در زمان افت ولتاژ شبكه

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		88 

		ارزيابي اثرات زيست محيطي روشهاي مديريت پسماند با استفاده از روش ماتريس ارزيابي اثرات سريع(RIMA) (مطالعه موردي :منطقه پارس جنوبي)

		دانشگاه آزاد اسلامي - زاهدان

		خاتمه يافته



		89 

		طبقه بندي داده ها مبتني بر تركيب شبكه عصبي و الگوريتم هاي ابتكاري

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		90 

		شناسائي و پياده سازي مناسبترين روش نياز سنجي آموزشي

		دانشگاه علامه طباطبايي

		جاري



		91 

		بررسي رابطه سكونت سازماني با عملكرد كاركنان مورد مطالعه: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		آزاد اسلامي بوشهر

		خاتمه يافته



		92 

		تخريب فوتوكاتاليستي پساب خروجي تصفيه خانه پالايشگاههاي گازي پارس جنوبي با استفاده از فوتوكاتاليست مغناطيسي Fe3O4&SiO2&TiO2

		دانشگاه تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		93 

		نقش حراست در ارتقاي امنيت منطقه ويژه با توجه به تنوع فرهنگي و موقعيت استراتژيك

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		94 

		مدلسازي شرايط تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور گلايكولها با استفاده از معادله حالت pc-saft

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		95 

		بررسي تاثير فاصله رواني ادراك شده بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش ميانجي رفتار استراتژيك و هوش بازار خارجي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد تهران مركزي

		خاتمه يافته



		96 

		بررسي محل جديد دفن پسماندهاي عادي بستانو از نظر شرايط زمين شناسي

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شيراز

		خاتمه يافته



		97 

		كاربرد مدل وايزبرد در شناخت ضعف ها و قابليت هاي سازماني منطقه ويژه انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		98 

		تاثیراقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر روی آمادگی جسمانی حجم های تنفسی و فاکتورهای خونی در نیروهای آتش نشانی

		دانشگاه شيراز

		خاتمه يافته



		99 

		بررسي مشوق هاي موثر بر جذب سرمايه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		100 

		بررسي تاثير آلاينده هاي محيطي بر تنوع باكتريايي رسوب جنگل حرا

		دانشگاه شهيدچمران اهواز

		خاتمه يافته



		101 

		بررسي تأثير تعهد سازماني بر عملكرد نيروي انساني در منطقه ويژه اقتصادي

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		102 

		بررسي راهكارهاي ارتقاء سلامت اداري در مديريت امور گمركي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و تاثير آن بر فساد اداري

		دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش بين الملل قشم

		خاتمه يافته



		103 

		تاثير بكارگيري سيستم جامع امور گمركي با نقش ميانجي شفافيت و ابزارهاي گمرك الكترونيك بر رضايتمندي مشتريان شركت هاي پتروشيمي در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي

		دانشگاه پيام نورشيراز

		خاتمه يافته



		104 

		جداسازي ميكروارگانيسم هاي مصرف كننده فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارش

		دانشگاه شهيدباهنر كرمان

		جاري



		105 

		بررسي تاثير برنامه ريزي آموزشي بر توسعه منابع انساني صنعت نفت - مطالعه موردي : منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش بين الملل قشم

		خاتمه يافته



		106 

		طراحي منظر ساحلي بر پايه حفاظت از عرصه هاي طبيعي و جذب گردشگر

		دانشگاه تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		107 

		بررسي نقش مسئوليت هاي اجتماعي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در توسعه متوازن منطقه اي

		آزاد اسلامي بوشهر

		خاتمه يافته



		108 

		بررسي،شبيه سازي و بهينه سازي فرايند احتراق در كوره صنعتي با سوخت گازي

		دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر

		خاتمه يافته



		109 

		اندازه گیری و مدل سازی فلزات سنگین و پارامترهای آلودگی شیمیایی در آب و رسوبات ساحلی منطقه عسلویه(خليج نايبند)

		دانشگاه آزاد اسلامي - تهران شمال

		خاتمه يافته



		110 

		بررسي  تاثير سرمايه گذار ي در تكنولوژي اطلاعات بر بهره وري سازماني

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		111 

		بكارگيري فناوري شبكه هاي عصبي فازي برگشت پذير جهت كنترل فركانس بار سيستم هاي قدرت به هم پيوسته

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كازرون

		خاتمه يافته



		112 

		طراحي محيط و منظر ساحلي شهر نخل تقي

		دانشگاه تهران

		خاتمه يافته



		113 

		جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي پتروشيمي توسط تركيبات نانو كامپوزيت پليمري كربن نانو تيوب هاي چند لايه به عنوان غشا الترافيلتراسيون

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شاهرود

		خاتمه يافته



		114 

		بررسي تاثيرات استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي بر تسهيل صادرات و واردات كالا در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		115 

		بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي با رفتارهاي نوآورانه كاركنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به متغير ميانجي دلبستگي شغلي

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحد بندر ديلم

		خاتمه يافته



		116 

		بررسي ضرورت تحول در نظام گمركي مناطق ويژه و آزاد تجاري با تاكيد بر منطقه ويژه پارس جنوبي

		دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش بين الملل قشم

		خاتمه يافته



		117 

		جداسازي و شناسايي مولكولي باكتريهاي تجزيه كننده گازوئيل از خاك آلوده به گازوئيل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		جاري



		118 

		بررسي وضعيت اكولوژيكي جوامع ماكروفونا و شرايط زيست محيطي جنگل هاي مانگرو در محدوده تحت نفوذ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

		خاتمه يافته



		119 

		تحليل جامعه شناختي اثرات توسعه صنعت نفت و گاز بر كيفيت رندگي جامعه بومي ( مطالعه موردي منطقه ويژه )

		دانشگاه آزاد-واحد علم تحقيقات تهران

		جاري



		120 

		بررسي امكان تجزيه زيستي آلودگي هاي نفتي توسط باسيلوسهاي بومي جداسازي شده در آبهاي سواحل عسلويه

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		جاري



		121 

		ارائه روشي جهت ارزيابي عملكرد واحدهاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		122 

		شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات بوشهر

		خاتمه يافته



		123 

		بررسي تاثير نانورس بر روي مخلوط آسفالتي با استخوان بندي سنگ دانه اي

		دانشگاه علم و صنعت ايران

		خاتمه يافته



		124 

		تعيين ظرفيت جنگل هاي مانگرو به منظور برنامه ريزي كاهش اثر CO2 منتشر شده از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه تهران

		خاتمه يافته



		125 

		بررسي نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		126 

		نقش سرمايه گذاري داخلي در توسعه صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		آزاد اسلامي لامرد

		خاتمه يافته



		127 

		بررسي بتن حاوي نانو سيليس در برابر حمله سولفاتي

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		128 

		بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در حذف فلزات سنگین (نیکل ،کروم)از فاضلاب شهری و صنعتی

		دانشگاه آزاد اسلامي - تهران شمال

		خاتمه يافته



		129 

		بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي كاركنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي- واحد جهرم

		خاتمه يافته



		130 

		شناسايي خطرات واحد بارگيري ميعانات گازي با تكنيك HAZID - مطالعه موردي اسكله مجتمع بندري پارس

		تهران

		خاتمه يافته



		131 

		بررسي استراتژي هاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براي توسعه پايدار عسلويه

		دانشگاه پیام نور ري

		خاتمه يافته



		132 

		بررسي تاثير توانايي بازاريابي بر مزيت رقابتي و عملكرد با نقش مدرن مديريت ريسك در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		133 

		ارزيابي خطرپذيري لرزه اي جامع نگر بنادر

		دانشگاه قم

		خاتمه يافته



		134 

		نظارت بر آلودگي هوا و تعيين مناطق مناسب براي گسترش پوشش گياهي با استفاده از داده هاي مكاني (منطقه مورد مطالعه شهرستان عسلويه)

		دانشگاه آزاد اسلامي لارستان

		خاتمه يافته



		135 

		بررسي كمينه سازي و بهبود flaring براي يك واحد صنعتي به منظور جلوگيري از آلودگي و اتلاف انرژي

		دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

		خاتمه يافته



		136 

		نقش مديريت شهري در كنترل آثار اجتماعي ناشي از توسعه صنعتي در شهر عسلويه

		دانشگاه علامه طباطبايي

		خاتمه يافته



		137 

		طراحي منظر براي آينده با تكيه بر يادمان هاي صنعتي (نمونه موردي: شهرك صنعتي دماوند در عسلويه)

		دانشگاه تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		138 

		بررسي اثر مكمل ياري روغن سياه دانه بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و استرس اكسيداتيو پلاسمايي پس از يك جلسه فعاليت ورزشي در مردان آتش نشان

		دانشگاه مازندران

		خاتمه يافته



		139 

		حقوق گمركي در مناطق آزاد تجاري با تاكيد برمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات فارس

		خاتمه يافته



		140 

		بررسي ميزان انطباق شغل و شاغل بر اساس الگوي تيپ هاي شخصيتي در سطح سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		141 

		پيش بيني كوتاه مدت و ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي بهبود يافته توسط سيستم خبره فازي

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		142 

		به كارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن (BSC)به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان (مطالعه موردي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي)

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بوشهر

		خاتمه يافته



		143 

		ارائه يك مدل راهبردي مديريت بحران ناشي از مخاطرات تكنولوژيك در شركتهاي پالايش گاز واقع شده در حوزه خليج فارس در استان بوشهر- منطقه عسلويه (مطالعه موردي:شركت پالايش گاز پارس جنوبي)

		پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

		خاتمه يافته



		144 

		بررسي ارتباط انتقال مهارتهاي مديريتي به زير دستان و جانشين پروري در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بین الملل قشم

		خاتمه يافته



		145 

		بررسي رابطه ساده هوش معنوي، ادراك حمايت اجتماعي و رضايت از وضعيت اقتصادي با تاب آوري زنان كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اهواز

		خاتمه يافته



		146 

		بررسي محل جديد دفن پسماندهاي خطرناك واقع در 8 كيلومتري آبدان از نظر شرايط زمين شناسي

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد شيراز

		خاتمه يافته



		147 

		مدل سازي و تحليلي مدار شكن هاي HVDC جهت افزايش حفاظت در شبكه هاي چند فيدره در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدكازرون

		خاتمه يافته



		148 

		بازطراحي فضاهاي باز مجموعه هاي مسكوني با رويكرد تعديل دما ( نمونه موردي: مجموعه مسكوني عسلويه، در اقليم گرم و مرطوب)

		دانشگاه تربيت مدرس

		خاتمه يافته



		149 

		ارزیابی سیستم اطلاعاتی مکانی بهینه در بستر SDI- مطالعه موردیGIS  منطقه ویژه پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات تهران

		خاتمه يافته



		150 

		تاثير بازاريابي الكترونيك بر جذب سرمايه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		آزاد اسلامي لامرد

		خاتمه يافته



		151 

		بررسي ارتباط بين ارزشهاي شغلي و خانوادگي و ايجاد توازن بين آنها در سازمان منطقه ويژه اقتصادي

		دانشگاه آزاد اسلامي - واحد دهاقان

		خاتمه يافته



		152 

		بررسي تخريب مشتقات نيترو بنزن از پساب صنايع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با فرآيند فنتون و شبه فنتون

		آزاد اسلامي تهران مركز

		خاتمه يافته



		153 

		مطالعه ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول های آمینی

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		154 

		بررسي كارايي روش هاي كاهش شوري آبخوان هاي ساحلي (مطالعه موردي آبخوان ساحلي عسلويه)

		دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

		خاتمه يافته



		155 

		نظارت دولت جمهوري اسلامي ايران بر عملكرد شركت هاي بيمه در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد اسلامي -  واحدلامرد

		خاتمه يافته



		156 

		مدل سازي رياضي غشاي كامپوزيت پليمري حاوي نانوذرات ناتراوا(جداسازيCO2)

		دانشگاه علم و صنعت ايران

		خاتمه يافته



		157 

		احتراق تصادفي ابر ذرات

		دانشگاه علم و صنعت ايران

		خاتمه يافته



		158 

		بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عزت نفس در كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

		خاتمه يافته



		159 

		شناسايي و رتبه بندي الزامات فرهنگي در اقتصاد مقاومتي به روش پديدار شناسي

		دانشگاه آزاد اسلامي - نراق

		خاتمه يافته



		160 

		شبيه سازي جذب گاز طبيعي در سيستم ذخيره سازي گاز طبيعي جذب شده

		دانشگاه خليج فارس

		خاتمه يافته



		161 

		سنجش بهره وري سازمان مناطق ويژه اقتصادي و اندازه گيري آثار سرمايه فكري بر آن

		بين المللي پيام نور مركز عسلويه

		خاتمه يافته



		162 

		سنجش رابطه نظام ارزشي فكري و روشهاي تصميم گيري و قابليت جانشين پروري  .مطالعه موردي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

		آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

		جاري



		163 

		مديريت استراتژيك ورزش سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

		آزاد اسلامي واحد جهرم

		جاري







