
98اولویتهای پژوهشی شرکت گاز استان گلستان در سال 
لبلتعٌَاىردیف

اینترنشیپهطبلعِ تطجیمی ضزایط عوَهی لزاردادّبی ضزوت گبس ثب سبسهبى هذیزیت ثزًبهِ ریشی1

لبلتعٌَاىردیف

پروژه/پایان نامهیىپبرچِ سبسی سیستن ّبی اطالعبتی2

پبیبى ًبهِثزرسی ایجبد ًزم افشار ٍاسط ثیي توبهی ًزم افشارّبی هَجَد در سطح ضزوت3

پروژه/پایان نامه(ضجیِ سبسی)ٍ ارائِ راّىبرّبی عولی جْت رفع ایي هسبلِ (...هبًٌذ ثیسین ٍ )ضٌبسبیی ًمبط وَر ضجىِ ارتجبطی 4

لبلتعٌَاىردیف

اینترنشیپدر ضزوت ّبی گبس استبًی ) Root Cause Analysis – RCA )ثزرسی ٍ ارائِ هذل ٍ فزهت استبًذارد فزایٌذ تجشیِ ٍ تحلیل ریطِ ای علل خزاثیْب5

اینترنشیپثزای ثْجَد ضبخع ّبی اًتطبر هتبى در ضجىِ ّبی اًتمبل ٍ تَسیع گبس ) LDAR (تذٍیي الگَّبی هٌبست ثزًبهِ ضٌبسبیی ٍ رفع ًطتی ٍ تعویزات هزثَطِ 6

لبلتعٌَاىردیف

اینترنشیپسبخت دستگبُ تست عبیك7

پبیبى ًبهِتعییي ٍ تحلیل عولىزد سبسُ ای علوىْب8

9
 ثب رعبیت الشاهبت سیست هحیطی در خػَظ اًتطبر آالیٌذُ ّبی TBS ٍ CGSتحلیل ٍ آًبلیش ٍ ارائِ طزح ّبی جذیذ سبسُ ای طجك هعیبرّبی جذیذ در سطح دًیب ثزای ایستگبّْبی 

غَتی
پبیبى ًبهِ

10
ثب رعبیت الشاهبت سیست هحیطی در خػَظ اًتطبر آالیٌذُ ّبی )دوتزی: همطع  – TBSطزاحی ٍ هذلسبسی دیَار ثب ّشیٌِ سبخت ون ٍ همبٍم در ثزاثز سلشلِ ٍ اًفجبر در ایستگبّْبی 

(غَتی

پبیبى ًبهِ هَجَدTBS ٍ CGSتعییي ٍ تحلیل  عولىزد سبسُ ّبی 11

ب ٍ لَلِ ّبی پلی اتیلي در خبوْبی هتفبٍت ٍ در عومْبی هختلف ثػَرت آسهبیطگبّی12 پروژه/اینترنشیپ(تست هیذاًی ٍ اسهبیطگبّی)ثزرسی اثز تٌص خبن ثز رٍی لَلِ ّبی فلشی ٍ پَضص آًْ

اینترنشیپطزاحی ٍ سبخت ضیز لطع جزیبى، حسبط ثِ حزارت13

اینترنشیپاًطجبق ًمطِ ّبی ریش پٌِْ ثٌذی هخبطزات طجیعی ثب ضجىِ ّبی تغذیِ ٍ تَسیع گبس استبى گلستبى ثِ هٌظَر ضٌبسبیی ریسىْبی هَجَد ٍ ارائِ راّىبرّبی هٌبست14

لبلتعٌَاىردیف

اینترنشیپ/پایان نامهضٌبسبیی عَاهل هَثز ثز جذة هَاد ثَدار وٌٌذُ در هسیز خط لَلِ ٍ وبّص غلظت آى در ضجىِ ّبی تَسیع گبس15

لبلتعٌَاىردیف

پبیبى ًبهِثزرسی تأثیز ویفیت خذهبت الىتزًٍیه ثز رضبیتوٌذی هطتزویي16

ایٌتزًطیپ/پبیبى ًبهِآًبلیشتبثیزپذیزی الذاهبت اًجبم یبفتِ در حَسُ فزٌّگ سبسی هػزف ایوي ٍ ثْیٌِ گبس طجیعی ثزرٍی هطتزویي گبس طجیعی17

پبیبى ًبهِ ٍ هذل وبرٍلISO 26000تعزیف هذل ثَهی هسئَلیت اجتوبعی ضزوت گبس استبى گلستبى ثز اسبط استبًذارد 18

لبلتعٌَاىردیف

پبیبى ًبهِسٌجص سطح چبثىی ٍ اًعطبف پذیزی سبسهبى19

لبلتعٌَاىردیف

ب ٍ ًحَُ هذیزیت  ٍ ًگْذاضت استعذادّب20 پبیبى ًبهِرٍضْبی ضٌبسبیی استعذادّب ٍ ضىَفبیی آًْ

پبیبى ًبهِتَاًوٌذ سبسی ًیزٍی اًسبًی ٍ رٍش ّبی ًَیي آى21

اینترنشیپثزرسی چگًَگی ارتجبط، پیًَذ ٍ ّوسَسبسی ثیي اّذاف فزدی ٍ سبسهبًی22

پبیبى ًبهِ)اس دیذگبُ ّبی آسیجْبی التػبدی ٍ اجتوبعی ًبضی اس فزآیٌذّب ٍ هحیط ّبی وبری  (ثزرسی عَاهل هَثز ثز سالهت رٍاى ثبًَاى ضبغل 23

پبیبى ًبهِثزرسی ٍ ضٌبسبیی فزٌّگ سبسهبًی24

لبلتعٌَاىردیف

25
 با دامىٍ پاییه جُت تشخیص ي رفع عیب سریع کًپلیىگ علمک ي در فاز ديم جُت شىاسایی تلفات زیرزمیىی DCسبخت دٍرثیي تزهٍَیضى ثزای ضٌبسبیی تلفبت ٍلتبص ٍ جزیبى 

بذين ویاز بٍ حفاری ي دستگاٌ َای جاوبی
اینترنشیپ

اینترنشیپًگزضی ثز ثَسٌجی الىتزًٍیىی اس هٌظز افشایص ضزیت اطویٌبى اس گبس تحَیلی ایوي ثِ هطتزویي26

لبلتعٌَاىردیف

پبیبى ًبهِافشایص یىپبرچگی جَ سبسهبًی اس طزیك یىپبرچگی رفتبری تین هذیزیتی ثب هیبًجیگزی دٍسَتَاًی سبسهبًی27

لبلتعٌَاىردیف

28
ضٌبخت تعبرضبت ٍ ًمبط اسیت پذیز ٍ )ثزرسی تطجیمی لَاًیي هبلیبتی ٍ  تبهیي اجتوبعی ٍ همزرات  ٍ دستَرالعولْبی حبون ثز ضزوت گبس استبى گلستبى-اسیت ضٌبسی-عبرضِ یبثی

(ارائِ راّىبر ٍ پیطٌْبد
اینترنشیپ

پبیبى ًبهِتجییي هذلی ثزای پیص ثیٌی دارایی ّبی ًبهطَْد در ضزوت گبس استبى گلستبى29

حمَلی

فٌبٍری اطالعبت ٍ 

ارتجبطبت

ثبسرسی

هٌْذسی

HSE

ثْزُ ثزداری

هطبروت

هبلی ٍ وبال

هٌبثع اًسبًی

ثزًبهِ ریشی

رٍاثط عوَهی


