محورهای پژوهشی سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان

)1بررسی استفاده از سایر روشهای آبیاری ( تحت فشار) در اراضی تحت کشت نیشکر
)2بررسی و شناسایی سایر پارازیتوئیدهای آفت سزامیا

جزییات بیشتر

جزییات بیشتر

)3بررسی مقایسه ای وضعیت عمومی شرکت لوله سازی اهواز در قبل و پس از واگذاری به بخش خصوصی

جزییات

بیشتر
)4تحلیل آسیب شناختی در حوزه مدیریت استراتژیک شرکت با محوریت ریسک های عمده در تصمیم گیری های
سازمانی جزییات بیشتر
)5طراحی و تحلیل ماتریس بازار و محصول شرکت به منظور شناسایی و مدیریت فرصتهای توسعه فعالیتهای شرکت لوله
سازی اهواز در کوتاه مدت و بلند مدت

جزییات بیشتر

)6تحلیل رفتار تطابقی شرکت با مشتریان عمده(تحلیل رفتار تطابقی تامین کننده/خریدار) به منظور شناسایی شرکت های
جزییات بیشتر

استراتژیک

)7پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت لوله سازی اهواز

جزییات بیشتر

)8شناسایی مهمترین عوامل هزینه زا در فرایندهای سفارش ،خرید و ترخیص کاال و نحوه کاهش آنها جزییات بیشتر
)9سیستم مدیریت اطالعات در زمان وقوع بحران در شرکت لوله سازی اهواز

جزییات بیشتر

)10ارزیابی و طراحی سیستم تهویه در کارخانه های پوشش لوله سازی اهواز

جزییات بیشتر

)11ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای عملیاتی و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی در شرکت لوله سازی
اهواز جزییات بیشتر
)12ارزیابی ارگومونیک اختالالت اسکلتی عضالنی پرسنل بخش اداری و عملیاتی و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی در
شرکت لوله سازی اهواز

جزییات بیشتر

)13بررسی وضعیت پسماندهای شرکت (فرآیندی و غیرفرآیندی) و ارایه مدل مدیریت پسماند شرکت لوله سازی
اهواز

جزییات بیشتر

)14مطالعه ،بررسی و تدوین شرایط عمومی و خصوصی و سایر موارد ذیربط جهت مشارکت با شرکت های خارجی در
قالب قراردادهای مشارکت (کنسرسیوم

) جزییات بیشتر

)15بررسی ایجاد سیستمهای مبتنی بر بارکد و  RFIDدر انبار محصول شرکت لوله سازی اهواز

جزییات بیشتر

)16بررسی تغییر نوع ضایعات جهت فروش گرانتر آنها مانند تبدیل سرلوله ها به لوله های آبرسانی ،پرس کردن ضایعات
ذوبی (پوشال  ،پلیسه و ) ....آسیاب کردن ضایعات پلی اتلین و فروش آنها بصورت دانه ای (کیسه ای ) و یا قالب های
کوچک و غیره

جزییات بیشتر

)17بررسی علل کاهش فروش پوشش درون لوله بر اساس تحلیل مزیت رقابتی نسبی

جزییات بیشتر

)18شناسایی مهمترین عوامل هزینه زا در فرآیندهای سفارش ،خرید و ترخیص کاال و نحوه کاهش آنها جزییات بیشتر
)19چگونگی روشهای تعیین نرخ فروش محصوالت شرکت لوله سازی اهواز
)20بررسی راهکارهای افزایش راندمان تولید در کارخانه های ERW

جزییات بیشتر
جزییات بیشتر

)21بررسی میزان آب مصرفی کارخانه ها و کلیه واحدهای خدمات و پشتیبانی و مقایسه با استانداردهای ملی و جهانی و
ارایه راهکارهای صرفه جویی در مصرف

جزییات بیشتر

)22بررسی میزان گاز و هوای فشرده مصرفی کارخانه ها و کلیه واحدهای خدمات و پشتیبانی و مقایسه با استانداردهای ملی
و جهانی و ارایه راهکارهای صرفه جویی در مصرف

جزییات بیشتر

)23طراحی و پیاده سازی سیستم اندازه گیری طول لوله با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
)24بررسی نقش هارمونیک های خط ورودی ترانسها در کیفیت جوش

جزییات بیشتر

جزییات بیشتر

)25بررسی و تحلیل دینامیکی نیروهای وارد بر واحد  Muو میز فرز در هنگام عملیات فرز کاری با هدف اصالح طراحی و
بهبود وضعیت مکانیکال فرز و بهبود نوسان لندویول و کاهش حجم تعمیرات

جزییات بیشتر

)26تحلیل نیروهای وارده بر سازه (تنشن بارها)  o- pressبا هدف محاسبه تنش های متناوب و تنش های خستگی و عمر سازه
جزییات بیشتر

)27اجرای پروژه تحقیقاتی در مورد تعیین سایز کریستال شکر در دوره پخت به روش اتومات و اتوماسیون کامل
جزییات بیشتر

پخت

)28تحقیق در خصوص روش اختالط بهتر شیر آهک و شربت و باال بردن اثر خنثی سازی آن به دانه های اشباع مانند روش
میکرونایز کردن در  co2توسط گاز

جزییات بیشتر

)29تحقیق در مورد خطوط انتقال انرژی و ضایعات انرژی ناشی از آن جزییات بیشتر
)30تحقیقات جهت جداسازی ناخالصی ها (خالص سازی ) شامل حذف رنگ دانه ها  ،مواد آلی  ،مواد معدنی (خالص
سازی و رنگبری شربت ) در بخش تولید شکر زرد به منظور حذف کامل پروسه تصفیه شکر

جزییات

بیشتر
)31اجرای پروژه تحقیقاتی به منظور جداسازی آب از شربت مانند روشهای اسمز و یا اسمز معکوس به عنوان جایگزین
تبخیر

جزییات بیشتر

)32ساخت ادوات مناسب جهت خرد کردن و اختالط بقایای حاصل از برداشت سبز نیشکر با خاک

جزییات بیشتر

)33بکارگیری سموم جدید و اثر بخش به منظور کنترل بهتر آفات و علفهای هرز با توجه به پتانسیل مقاوم شدن آنها به
سموم در طول زمان و همچنین بهینه سازی مصرف سموم

جزییات بیشتر

)34ساخت ادوات اختصاصی و جدید و موثر بر افزایش کیفی فعالیت های کشاورزی از جمله تسطیح ،تهیه زمین ،برداشت،
...جزییات بیشتر

دفع آفات و

)35مدل سازی تغییر رفتار و یا جمعیت گونه های مختلف آفات ،عوامل بیماری زا و علف های هرز ناشی از تغییرات اقلیم
و ارایه راهکارهای اختصاصی یا تلفیقی غلبه بر مشکالت مترتب بر این تغییر رفتار و جمعیت گونه های مختلف آفات،
عوامل بیماری زا و علف هرز

جزییات بیشتر

)36ارایه راهکارهای موثر در بهبود کیفیآب رودخانه کارون با توجه به بحران موجود در بحث کیفیت آب
جزییات بیشتر

رودخانه

) 37جدا سازی ذرات ناخالصی ) (Gritاز محصول دوده صنعتی

جزییات بیشتر

)38تعریف و اجرای پروژه هایی در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی در بخشهای مختلف کارخانه کربن ایران
جزییات بیشتر
)39بررسی گریدهای خاص کربن جهت مصارف واحدهای پتروشیمی و چگونگی تولید آنها

جزییات بیشتر

)40محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ) (ROIدوره های آموزشی شرکت فوالد اکسین خوزستان (فوالد اکسین خوزستان
)جزئیات بیشتر

)41بررسی تبلور محدود دینامیکی و استاتیکی آستنیت در حین کار گرم فوالد میکرو آلیاژی(  APIX5L-X60فوالد اکسین
خوزستان

)جزئیات بیشتر

)42امکان سنجی سبک سازی اسکلت و تراس های ساختمانی با جایگزینی ورقهای  ST52مصرفی بجای  ST37و کاهش
جزئیات بیشتر

انرژی و فلز مصرفی (فوالد اکسین خوزستان

)43محاسبه تعیین دمای توقف تبلور مجدد ) (TNRدر فوالد میکرو آلیاژ  X60به کمک روش پیچش گرم (فوالد اکسین
خوزستان

)جزئیات بیشتر

)44بررسی تجربی اثر مالیزه کردن بر روی لوله های فوالدی گرید  Bتولید شده به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی
( )(ERWنورد و لوله سپنتا اهواز

) جزئیات بیشتر

)45ارتقای حداکثر سایز تولیدی در سبد کاال شرکت (نورد و لوله سپنتا اهواز

)جزئیات بیشتر

)46ساخت آجر نسوز خاکستر باگاس نیشکر همراه با نانو و الستونیت (شرکت نسوز خوزستان
)47خشک کردن خورشیدی و کاربرد آن در صنایع دیر گداز (شرکت نسوز خوزستان

)جزئیات بیشتر
) جزئیات بیشتر

)48بررسی استفاده از باگاس نیم سوز و ضایعات خمیر کاغذ جهت ساخت آجرهای عایق دیر گداز آنورتیت به روش
اکستروژن (شرکت نسوز خوزستان

) جزئیات بیشتر
) جزئیات بیشتر

)49مدیریت بازار یابی و راهکارهای ورود به بازارهای منطقه ای ( شرکت نسوز خوزستان

)

)50بررسی درصد انقباض و جمع شدگی ) (SHRINKAGEخشت های آجر عایق (شرکت نسوز خوزستان
جزئیات بیشتر
)51جایگزینی قسمتی از بنتونیت مصرفی در گندله سازی با ماده شیمیایی فروفورم (شرکت نسوز خوزستان

)

جزئیات بیشتر
)52جوشکاری فوالد ریل جرثقیل های سقفی با استفاده از فرایند  SMAWو بررسی تاثیرات عملیات حرارتی پیشگرم بر
ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال (فوالد خوزستان

) جزئیات بیشتر

)53کنترل میزان  FEOگندله تولیدی از سنگهای آهن معادن داخلی (فوالد خوزستان

)جزئیات بیشتر

)54بررسی علل خوردگی و سایش در الین برگشتی آب پروسس زمزم  1و ( 2فوالد خوزستان

)جزئیات بیشتر

)55بررسی اشکاالت انعقاد در تیکنرها و فیلتر های فشار(  DEWATERINGفوالد خوزستان

)جزئیات بیشتر

)56رفع اشکال از تجهیزات کمک منعقد کننده در جهت کاهش مصرف مواد شیمیایی (فوالد خوزستان

)جزئیات

بیشتر
)57طراحی و اجرای سیستم متمرکز توزیع گاز پرج در بخش احیا شرکت فوالد خوزستان (فوالد خوزستان
بیشتر
)58بررسی میزان صدا در کارخانه اکسیژن  2و تعیین نقاط پر صرو صدا و ارایه راهکار کاهش آن (فوالد
خوزستان

)جزئیات بیشتر

)59رفع ایراد ناباالنسی دمایی در باکس ریفرمر مدولهای احیاء (2فوالد خوزستان
آخرین به روز رسانی :چهارشنبه ۰۶ ,اردیبهشت ۱۳۹۶

) جزئیات بیشتر

) جزئیات

