
89اولویت های پژوهشی شرکت گاز استان سمنان در سال   

 پايان نامه
 برون سپاري تمامي خدمات در شركت هاي گاز استاني امكان سنجي

 شركت گاز استان سمنان دربرون سپاري شده به نظام مهندسي  تاثير فعاليت هايبررسي 

 بررسي خدمات شركتهاي گاز در كشورهاي روسيه/ دانمارك / انگلستان /امريكا

 اروپايي نحوه تراز گاز در كشورهاي پيشرومطالعه 

 آن مخاطرات كاهش در ريسك ارزيابي تاثير و گاز توزيع هاي شبكه در غيرعامل پدافند مالحظات بررسي

 سازماني بلوغ بر( IMS)يكپارچه مديريت سيستم سازي پياده تأثير

 سازمان عملكرد بهبود در كار و كسب فرِآيند مديريت سيستم بكارگيري نقش

 التراسونيك كنتورهاي ترانسديوسرهاي  تعويض مخصوص آچارهاي ساخت و امكان سنجي طراحي

 بررسي رابطه بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني مطالعه موردي:شركت گاز استان سمنان

 امكان سنجي فروش گاز به مشتركين عمده بر اساس ارزش حرارتي گاز

 اينترنشیپ
 شناسايي عوامل موثر در نظام جبران خدمات

 ارائه طرحي براي حفاظت از علمك فوالدي در انشعابات پلي اتيلنمطالعه و 

 استفاده از روشهاي كارا و اقتصادي جهت سنجش گاز مصرفي مشتركين در ايستگاههاي تقليل فشار

 سمنان استان گاز شركت در فرآيندها پايش و تدوين،اجرا مطلوب مدل استقرار و بررسي

 IMS رويكرد و EFQM رويكرد با عملكرد ارزيابي بين ي رابطه بررسي

 سازمان در( IMS)يكپارچه مديريت سيستم استقرار اثربخشي ميزان بررسي

 پژوهشی
 1اصالح فروش گاز در تمامي ابعاد فني و غير فني آن

 2لحاظ سايز و جنس خطوطه بازنگري فرايند طراحي شبكه و خطوط تغذيه ب

 3مشتريان به خدمات ارائهاستفاده از تكنولوژي هاي جديد و مقرون به صرفه در 

 "متيكه"امكان سنجي استحصال  وتوليد بوداركننده  طبيعي گاز از گياه بومي 

 بررسي امكان سنجي استفاده از فلنجهاي پلي اتيلن جهت اتصال شبكه پلي اتيلن به ايستگاه

 CGSهاي  توسط ادورايزر كنار گذر در برخي از ايستگاه كمتر هزينه با تانمركاپ تردقيق تزريق بررسي روش

 مركاپتان ميزان گيري اندازه جهت بوسنج دستگاه TBM سنسور ساخت

 لوله ياب پلي اتيلندستگاه طراحي و ساخت 

 سازماني فرهنگ و ساختار با آن يرابطه و سمنان استان گاز شركت در رهبري سبك بررسي

 نيف براوردهاي/سنجي امكان) رايج علمي مدل هاي سمنان با استان گاز شركت در ها پروژه پايش/اجرا/تعريف فرايند انطباق ميزان بررسي

 (اقتصادي و

 بررسي و بهينه سازي سيستم هاي اندازه گيري و ارائه راهكارهاي عملياتي

 4بررسي چيدمان بهينه تجهيزات در ايستگاه هاي تقليل فشار

 ناليز عملكرد حرارتي هيترهاي ايستگاه تقليل فشار گاز با استفاده از نانوسيالآبهينه سازي و 

  شركت گاز استان سمنان ايستگاه هاي تقليل فشاردر انرژي  و شدت بهره وري، مصرفبررسي وضعيت 

 

                                                           
ط و مرتب زمينه هاامور پژوهش شركت گاز استان سمنان از موضوعات پژوهشي در اين پژوهشي را به صورت كلي بيان مي كند و نياز عنوان هاي ارائه شده  -4 , 3, 1,2   

 مي كند. گيريتصميم با عناوين ذكرشده استقبال مي كند و پس از بررسي پروپوزال پيشنهادي در شوراي پژوهش درمورد نحوه انجام ان 
 
 
 


