
 

 اولویتهای پژوهشی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس

 

 واحد فرآیند

 ردیف عنوان

 CCR  1های جدید قطعات داخلی راکتور واحدهای بنزین سازی ارائه سیستم

 2 سازیواحدهای بنزین رفت و برگشتی لوهای کمپرسوردر و Green Oilکاهش تشکیل 

 3 سازیبنزینمورد استفاده در واحدهای  C2CL4و  DMDSاز جمله  یمیاییتولید مواد ش

 4 هادادهو  تجهیزاتوضعیت کلیه منظور تحلیل آنی و پایش به  و پاالیش ،ممیزی انرژیبرداریطراحی نرم افزار مدیریت بهره

 

 واحد انرژی

 ردیف عنوان

 1 افزارنرماری توسط دستگاه و آنالیز در بردداده ،افزار مدیریت و دستگاه تست تله بخارطراحی و ساخت نرم

 2 تن بر ساعت 3بازیافت بخار با حجم  ور دانی بخار خروجی اجکتور و سایلنسها با بازگرکنشیرینافزایش راندمان آب

 

 واحد بازرسی فنی

 ردیف عنوان

 1  خوردگی در پاالیشگاه کنترل سیستمارائه الگوهای 

 2 ها در مخازناز فراوردهالگوهای مؤثر در عملیات نگهداری 

 3 های حرارتیکوره رفرکتوریهای جدید برای جایگزینی متدلوژیارائه 

 4 تصفیه هیدروژنیو نمک های آمونیوم و ارائه راهکار جهت کنترل آن در واحد  HCl ،3NHبررسی خوردگی ناشی از تشکیل 

 

 واحد محیط زیست

 ردیف عنوان

 1 زمینیآلودگی نفتی در منابع آب های زیرسازی نفوذ مدل

 2 کمپوست از پسماندهای ترتولید 

 3 های گیاهی متناسب با اقلیم منطقه و سازگار در محیط پاالیشگاهشناسایی گونه

 4 سیستم تصفیه پساب صنعتی فرایندها در بهبود

 5 پاالیشگاههای زیست محیطی و ردپای کربن در کاهش آالینده

 6 و حذف فلر ای پاالیشگاهانتشار گازهای گلخانه جلوگیری از های کاربردی جهتحلارایه راه

 7 های صنعتیهای فلزی موجود در پسابآالینده کبالت جهت حذف-سنتز و ارزیابی نانو جاذب بر مبنای نیکل

 

 



 

 واحد روتاری

 ردیف عنوان

 1 تجهیزات پاالیشگاه در جهت ارتقاء سطح اطمینانهای نوین در روانکاری نگرش

 استهالک شدن کمتراثر آن بر  و آلومینیوم به فوالد از و برگشتیرفت کمپرسورهای  تغییر متریال پیستونسنجی امکان

  آنعملکرد  و هارایدررینگ

2 

 

 واحد ایمنی و حراست

 ردیف عنوان

 1 در صنایع نفت عاملغیر پدافند جدید رویکردهای

 2 در صنایع نفتی تخطرا از جلوگیری و بینیجهت پیش ابتکاریفراستفاده از الگوریتم ا

 3 حسگر بیسیمهای شبکه از استفاده با گاز و های نفتلولهمانیتورینگ 

 4 با استفاده از پردازش تصویر( سوزی و سوانح مختلفزآتشا جلوگیری دما، افزایش نشتی، ) تجهیزات در ناهنجاریتشخیص 

 HSEهای دقیق و تخصصی مدیران نظارت تجهیزات، نگهداری و تعمیر یندفرآ در گاز و نفت صنایع ها درادپهپاستفاده از 

 لسیوی عملیات و نقشه برداری عملیات سهولتو نشانی و آتش
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 6 به ویژه ایمنی فرآیند  HSEسازهای سازی و شبیهافزارهای آموزشی، مدلسازی نرمتوسعه و بومی

 7 المللیاساس استانداردهای بین های مدیریت بحران و مستندات مرتبط براستقرار و توسعه سیستم

 

 واحد فناوری اطالعات

 ردیف عنوان

 1 یگیرتصمیم یندفرا در تسهیل جهت نمدیرا به آنالین گزارشات نمایش و سازمان مختلف هاینهساماکاوی ستفاده از دادها

 2 ینسازما ریسک تحلیل عملکرد بهبودنقش فناوری اطالعات در 

 3 یسازمان فرایندهای عملکرد بهبودکاوی در استفاده از داده

 4  هاناهنجاریعملیات مانیتورینگ و تشخیص  بهبود جهت آن از های حاصلهستفاده از اینترنت اشیاء و مدیریت دادا

 

 واحد آموزش

 ردیف عنوان

 1 های مختلف آموزش کارکنان صنعتیآسیب شناسی روش

 2 زی و واقعیت افزودهبر اساس واقعیت مجا بررسی آموزش

 3 شناسی در شرایط بیماری کروناهای آموزش به همراه آسیببررسی روش

 4 تا چه اندازه در میزان یادگیری کارکنان نقش داردسبک یادگیری کارکنان 

 

 

 



 

 واحد حقوق

 ردیف عنوان

 byback 1المللی نفتی ایران با قراردادهای بینای قراردادهای تحلیل مقایسه

 2 ای قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای تسهیم تولیدتحلیل مقایسه

 3 نفتی قراردادهای سیستم در ایران bybackنقد قراردادهای نفتی بین المللی 

 4 المللیگذاری بینیران در سیستم قراردادهای سرمایهپویایی قراردادهای جدید نفتی ا

 

 واحد بهداشت و درمان

 ردیف عنوان

 1 ها در دوران کرونا و پساکرونا   روحی و روانی کارکنان و خانواده بهبود شرایط

 2 آور محیط کار و تعیین ارتباط آنها با وضعیت سالمت کارکنانپایش و کنترل عوامل زیان

 


