
 با سالم و احترام؛ 

  حضور  تقديم ذيل  شرح  به فني هايدانشكده  پرديس  حوزه هاي تحقيقاتي فعال در سامانه ساتع در عناوين اولويت 

  خصوص   در  علمي  هيأت  محترم  اعضاي   به  سريع  و   شايسته  رسانياطالع   فرمائيد   دستور  است  خواهشمند .  گرددمي 

تكميلي    نظر  در  با  سامانه  در   پروپوزال   ارائه پذيرد. عالقمندان جهت اخذ اطالعات  ارسال صورت  گرفتن مهلت 

 .مراجعه فرمايند  http://sate.atf.gov.ir ها به آدرس توانند به بخش فهرست طرح مي 

 عناوين جديد:

 ۳۳۷۷۹۶۵۲-۰۸۷، شركت گاز استان كردستان، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هاي فوالدي در صنعت نفت و گاز، استحكام لوله  •

اي  هاي انساني و شناسايي راهكارهاي ارتقاي انگيزه و بهره وري كاركنان شركت آب منطقه رمايه عارضه يابي س  •

 ۳۱۷۴۶۵۳۱-۰۴۵اي اردبيل، ، شركت سهامي آب منطقه ۱۱/۱۵/ ۱۳۹۹ اردبيل،

ها / مجاورت نقاط لغزشي در گستره  آسيب شناسي و تعيين تهديدات ناشي از عبور خط لوله از درون رودخانه  •

ليات انتقال گاز، تعيين سطح ريسك و ارائه راهكار براي تحت كنترل در آوردن يا كاهش هر تهديد در  ع ۹منطقه 

)مورد نياز    -نقطه لغزشي كه ليست آنها پيوست است    ۱۱رودخانه و    ۲۷فاز اول مشتمل بر  -حال حاضر و آينده  

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران،  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ منطقه نه عمليات انتقال گاز(،

اي آذربايجان شرقي،  ، شركت سهامي آب منطقه ۱۱/۲۳/ ۱۳۹۹ هاي منابع آب براي توليد انرژي، شناسايي پتانسيل •

۰۴۱-۳۳۳۸۲۳۳۷  ۰۴۱-۳۳۳۸۲۳۵۰ 

، شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران،  ۳۰/ ۱۳۹۹/۱۱ ، ۱۴۰۴هاي راهبردي »هما« تا پايان سال  تدوين برنامه  •

۴۶۶۲۷۶۰۰ 

كوچك و چابك سازي شركت هما از طريق تشكيل شركت خدمات زميني ايران اير به عنوان    بررسي مزايا و معايب •

، شركت هواپيمايي  ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۹ يك شركت مستقل از نظر ساختار و نيروي انساني در زير مجموعه گروه هما،

 ۴۶۶۲۷۶۰۰جمهوري اسالمي ايران، 

، شركت پااليش  ۳۰/ ۱۳۹۹/۱۱ يش گاز شهيد هاشمي نژاد،پاال  شركت   نيروگاه  در  پايدار  برق  توليد   اقتصادي  ارزيابي  •

 ۳۳۰۰۲۲۷۹-۰۵۱گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران، 

سال  پيش • تا  »هما«  نياز  مورد  ناوگان  ايران،  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ،۱۴۱۰بيني  اسالمي  جمهوري  هواپيمايي  شركت   ،

۴۶۶۲۷۶۰۰ 

برق   • مبدل  دستگاه  سازي  هواپيماي    ۲۸v DCبه    ۱۱۵v ACبهينه  زميني  تغذيه  منبع  به   ATRمربوط 

 ۴۶۶۲۷۶۰۰، شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، ۳۰/ 72،۱۳۹۹/۱۱



بررسي، تحليل و توانمند سازي كاركنان شاهد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و ارائه پيشنهادات بهبود   •

 ۳۳۰۰۲۲۷۹-۰۵۱يران، ، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگ ۵/ ۱۳۹۹/۱۲ جهت پيشرفت،

  پروسه   در   -پودر   بلك –هاي درون خط  و كثيفي  - Cleaning tools– تعيين ارتباط بين ابزارهاي تميزكننده يا پيگ ها   •

و تعيين كارايي تميزكاري و    during operation-  عمليات  حين   در  انتقال  خط -طبيعي  گاز   انتقال  خطوط   تميزكاري 

، شركت انتقال گاز ايران،  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساري(،-طقه نه عمليات انتقال گازمتغيرهاي مؤثر بر آن. )مورد نياز من

۸۱۳۱۴۱۲۱ 

اينچ با پوشش پلي اتيلن سه اليه )مورد    ۴۲رفع تداخل جريان تلوريك بر روي پتانسيل حفاظت كاتديك خط لوله   •

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ نياز منطقه نه عمليات شهر ساري(،

در برخي نقاط مثل ورودي خروجي ايستگاههاي   L.B.Vو تعيين ايرادات سيستم حسگر و عملگر شيرهاي   بررسي •

هاي نو و جديد  و مسير خطوط لوله ) بواسطه تغييرات جهت جريان ( و ارائه راهكار با سيستم   C.G.Sتقويت فشار و  

 ۸۱۳۱۴۱۲۱ت انتقال گاز ايران، ، شرك۱۳۹۹/۱۲/۲۰ )مورد نياز منطقه نه عمليات انتقال گاز شهر ساري(،

  

 عناوين اطالع رساني شده در مكاتبات قبلي و داراي زمان براي ارسال پروپوزال: 

استك،  • ديسك  جداكننده  دستگاه  ساخت  و  دانشمند،  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ طراحي  توسعه  و  تحقيق  مؤسسه   ،

۸۸۸۸۳۹۱۳-۴۰۶ 

آب  • آلودگي  هاشمي  پايش  شهيد  گاز  پااليشگاه  زميني  زير  شهيد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نژاد،هاي  گاز  پااليش  شركت   ،

 ۳۳۰۰۲۲۷۹-۰۵۱هاشمي نژاد خانگيران، 

، شركت  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پااليشگاه آبادان،  ۸۰امكان سنجي استفاده از آب مغناطيسي در دستگاه نمك گير واحد   •

 ۰۶۱۵۳۱۸۳۴۷۱پااليش نفت آبادان، 

م • شناسايي  رويكرد  با  آبادان  پااليشگاه  كروي  مخازن  سازي  و  شبيه  مخازن  نشتي  از  ناشي  احتمالي  خاطرات 

 ۰۶۱۵۳۱۸۳۴۷۱، شركت پااليش نفت آبادان، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سناريوهاي مقابله با آن،

 ، بانك مسكن،۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تدوين نظام مديريت تجربه مشتري، •

عمليات انتقال    استفاده بهينه از گاز خروجي از بلودانها در حين تعميرات و يا ساير فرايندها )مورد نياز منطقه چهار •

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ گاز مشهد(،

هاي خاكي و حذف رانش در مجاورت خطوط انتقال گاز به روش ايجاد گارد حفاظتي درختان  پايدارسازي شيب •

 Stabilization of Soil Slops and Avoiding Land slidingبومي و مقاوم ريشه بلند )مطالعه موردي خط لوله گاز مريوان( )



Near Gas Transmission Pipeline by Cultivation Native Deep Root Plants(Case study Marivan Gas Pipeline)   مورد نياز

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران،  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ منطقه هفت عمليات انتقال گاز همدان،

مورد نياز منطقه  )(Pigs Gas Pipeline Data Transfer&Tracingز )رديابي و انتقال اطالعات پيگ در خطوط انتقال گا •

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ هفت عمليات انتقال گاز همدان(،

 Smartطراحي و ساخت دستگاه هوشمند و انتقال دهنده اطالعات درايستگاه هاي ميان مسير )ساخت دستگاه   •

Remote Terminal Unit )(مورد ن،)شركت انتقال گاز ايران،  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ياز منطقه هفت عمليات انتقال گاز همدان ،

۸۱۳۱۴۱۲۱ 

برنامه ريزي و مديريت بهينه برنامه پاسخگويي بار تأسيسات تقويت فشار گاز فامنين بر اساس مدل سازي تابع   •

 Electricity Demand Response Optimum Planning and Management Based on demandتقاضا با كشش انعطاف پذير )

Modeling with the Flexible Elasticity of Famenin Gas Facilities )(  گاز انتقال  عمليات  هفت  منطقه  نياز  مورد 

 ۸۱۳۱۴۱۲۱، شركت انتقال گاز ايران، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ همدان(،

  و  هافرودگاه  شركت ،۱۱/۱۵/ ۱۳۹۹ هاي كشور،اداري شركت مادر تخصصي فرودگاه تدوين سند راهبردي سالمت  •

 ۶۳۱۴۸۷۱۹-۰۲۱ ايران، هوايي ناوبري

، شركت پااليش  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ بازيافت كاستيك دورريز واحدهاي شيرين سازي گاز شركت پااليش گاز فجر جم،  •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷گاز فجر ،

،  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ات با در نظر گرفتن مطالعات پخش بار و پيشامدهاي يگانه، تهيه نرم افزار برنامه ريزي بهينه تعمير •

 ۰۳۱۳۶۲۶۹۹۹۳اي اصفهان ، شركت سهامي برق منطقه 

سازه  • سالمت  دكلپايش  سازه هاي  و  فوالدي  بتني،  شامل  توزيع  فوق  و  انتقال  پستهاي  و  هاي  ها 

 ۰۳۱۳۶۲۶۹۹۹۳اي اصفهان ،، شركت سهامي برق منطقه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ سبك،

، شركت سهامي  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ هاي گسسته و پيوسته،عيين پستهاي حساس از منظر كيفيت توان شامل پديده ت •

 ۰۳۱۳۶۲۶۹۹۹۳اي اصفهان ،برق منطقه 

آنتي  • تشخيص  كيت  ساخت  و  شير،طراحي  در  دانشمند  ۱۴۰۰/۱/۱۴ بيوتيك  توسعه  و  تحقيق  مؤسسه   ،

،۸۸۸۸۳۹۱۳-۴۰۶ 

، شركت پااليش  ۱۳۹۹/۱۲/۹ هاي هوايي واحدهاي عملياتي،خورشيدي بر روي فن بررسي امكان سنجي نصب پنل   •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷گاز فجر، شماره تماس: ،

شاخص • مبناي  بر  جم  فجر  پااليشگاه  برق  تأمين  سيستم  نگهداري  و  تعمير  قابليت  استراتژي  هاي 

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷، شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس: ،۱۲/۹/ ۱۳۹۹ اطمينان،



هاي گازرساني  سي كارآمدي نظام ساختار سازماني شركت گاز استان قم با توجه به گسترش حداكثري فعاليتبرر •

فني،  مشتركين،  به  دهي  خدمات  و  استان  ،۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در  تماس:  شماره  قم،  استان  گاز  شركت   ،۰۲۵-

۳۶۱۲۱۲۵۴ 

بكارگيري فيلترهاي اكتيو و پسيو، فني،  ارزيابي هارمونيكي شبكه برق پااليشگاه فجر جم و مطالعه اقتصادي و فني   •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷، شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس: ،۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹ اقتصاد،

، شركت  ۶/ ۱۳۹۹/۱۲ هاي آنالين سيستم،به كمك داده   real-timeي آنالين بازدهي توربين بصورت واقعي و  محاسبه  •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷پااليش گاز فجر، شماره تماس: 

منظور • به  جامع  افزاري  نرم  و  افزار  سخت  اندازي  راه  و    fault isolationو    fault detectionطراحي 

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷، شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس: ۶/ ۱۳۹۹/۱۲ توربوكمرسورها، 

ها بر روي عملكرد  شيرين سازي و تأثير ريزش سيني  هاي احياي واحدهايهاي برج بررسي داليل ريزش سيني  •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷، شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس: ۱۲/۹/ ۱۳۹۹ برج،

،  ۱۳۹۹/۱۲/۹ ي ورود گازهاي اسيدي به كوره زباله سوز بر روي دماي جداره كوره، بررسي تأثير سرعت و نحوه  •

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس:  

توليد  اصال • واحد  نياز  مورد  آب  گرمكن  پيش  عنوان  به  استفاده  جهت  سوز  زباله  كوره  دمپر  ساختار  ح 

 ۳۱۶۸۲۲۶۱-۰۷۷، شركت پااليش گاز فجر، شماره تماس: ۹/ ۱۳۹۹/۱۲ بخار،

 


