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 مديريت ارتباطات برون سازماني به منظور ارائه راهكارهايي درخصوص بهينه نمودن تعامالت سازماني

 در مراكز سوخت گيري با ظرفيت پروازي پايين و جهت سوخت رساني به هواپيماهاي سبك جايگزين Cabinetبررسي روش سوخترساني كابينت 

روش فعلي واحدهاي سوخت رسان

بازنگري معماري نرم افزار و بانك اطالعات سامانه هوشمند سوخت بر اساس تكنولوژي هاي روز دنيا و مبتني بر واقع گرايي

 ارائه روش هاي نوين منابع انساني در راستاي افزايش سطح رضايت مندي كاركنان

اداره پژوهش و فناوري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

77608534 - 77605742                                        h ttp ://ra n dd .n iopd c .ir

و استفاده از كارتهاي هوشمند (نسل جديد ) ارائه پيشنهاداتي درخصوص استفاده از سخت افزار ، زيرساخت و شبكه 

 ارائه سناريو هاي پيشنهادي جهت ارتقاء و به روزرساني سامانه هوشمند سوخت

 ارائه راهكار درخصوص انعقاد قراردادها با در نظر گرفتن رويكردها و برنامه هاي جديد سامانه

 مديريت و برنامه ريزي استراتژيك طرح هاي سامانه هوشمند سوخت

 بررسي و آسيب شناسي فرآيندهاي سازماني و رفع گلوگاه هاي كاري

 حل مسئله اي از مسائل داده كاوي سامانه با استفاده از روش هاي به روز و براساس اعالم نياز سامانه

 اجراي طرح شركت نفتي دوستدار سالمت

اصالح طراحي انبارها و پايانه هاي نفتي بر مبناي موازين بهداشت حرفه اي

و استفاده از كارتهاي هوشمند (نسل جديد ) ارائه پيشنهاداتي درخصوص استفاده از سخت افزار ، زيرساخت و شبكه 

استفاده از استانداردهاي بين المللي  جهت به روزرساني و امن سازي تمامي پروتكل هاي سامانه هوشمند سوخت

 استقرار روش كمي ارزيابي ريسك

(انبارهاي نفت، تاسيسات گاز مايع، مراكز سوختگيري، مجاري عرضه)استقرار روش شناسايي خطر مختص تاسيسات پخش 

راهكارهاي الزم جهت كاهش حريم هاي ايمن احداث تاسيسات

مطالعات فرآيندي اطفاء حريق در سناريو هاي مختلف آتش سوزي در تاسيسات پخش

 ارائه مكانيزم ها ، سياست ها ، چارچوب ها و تكنولوژي هاي امنيتي در اليه هاي مختلف

مطالعات فرآيندي ذخيره سازي فرآورده نفتي، ارائه راهكارهاي اصالحي و مقايسه آن با روش هاي نوين در دنيا

 مطالعات فرآيندي تخليه و بارگيري فرآورده نفتي، ارائه راهكارهاي اصالحي و مقايسه آن با روش هاي نوين در دنيا

بررسي و اصالح فني سايزينگ سيستم هاي فومينگ و كولينگ مخازن ذخيره فرآورده

(...ديزل پمپ ها، سايزينگ سيستم هاي فومينگ، كولينگ، سيستم هاي فوم پاش، آب پاش و )مطالعه فرآيندي و امكان سنجي فني تجهيزات ثابت آتش نشاني 

 هيدروليك آتش نشاني و محاسبه ميزان آب مورد نياز تاسيسات

نيازسنجي پژوهشي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 در سطح شركت ملي پخش با تمركز بر اداره پژوهش و توسعه و ارائه راهكارهاي كوتاه مدت، ميان Benchmarkingانجام مطالعات 

مدت و بلند مدت در سطوح داخلي و بين المللي
 سال آينده و ارائه راهكارهاي مقابله با آن و همگام شدن شركت با شركتهاي جهاني20ترسيم و بيان چالشها و بحرانهاي شركت ملي پخش در 

 و تدوين مستندات مربوطه بر اساس متد مناسبHSEشناسايي و ارزيابي ريسك هاي بارز 

ارائه راهكار جهت بهينه نمودن مصارف انرژي

بهبود ساختار / يكپارچه سازي فرايندهاي مهندسي سيستم ها و روشها/ هماهنگي راهبردي عناصر سازماني/ بهبود عملكرد/ افزايش چابكي سازمان

بهره گيري از حمايت مالي بين المللي در اجراي پروژه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايسازماني

شناسايي پلوم و پهنه آلودگي احتمالي آبخوان در تاسيسات و ارائه برنامه پايش و پاكسازي آلودگي

ارائه راهكار عملياتي جهت تصفيه پسماندهاي ويژه حاصل از اليروبي

اصالح فرايندهاي تصفيه و ارائه راهكار جهت انتخاب بهترين روش تصفيه پساب

عناوين دوره هاي فرصت مطالعاتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

1399در سال 

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت علمي مورد 
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