السامات و راهکارهای یکپارچه سازی روشهای اودازهگیری کمی و کیفی وفت خام در
مبادی ورودی و خروجی شرکتهای تابعه شرکت ملی وفت ایران
سهبى :پٌحؽٌبِ  41اعفٌذهبُ عبعت  41/41الی 41/41
هکبى :داًؾگبُ علن ٍ صٌعت ایزاى ،هدتوع اهبم خویٌی (رُ) ،عبلي A

هحَرّبی بحث:
-1السامات قاوووی






اخزا ٍ پیبدُ عبسی قَاًیي کالى کؾَری هثل اصل  11قبًَى اعبعی
الشاهبت قَاًیي بزًبهِ پٌدن تَععِ
الشاهبت قَاًیي بَدخِ عبلیبًِ
الشاهبت ٍسارتی
الشاهبت ؽزکت هلی ًفت ایزاى بزاعبط هصَببت ّیبت هذیزُ ٍ دعتَرالعولّبی اخزایی

 -2السامات عملیاتی





هغئَلیتّب ٍ ًقؼّبی عولیبتی
هبلکیت ٍ تعْذات ؽزکتّب در قببل ّوذیگز
تعْذات تَلیذ ٍ عولکزد ؽزکت ّب بزاعبط بزًبهِّبی تذٍیي ؽذُ
خلَگیزی اس بزٍس هغبیزتّب ٍکبّؼ اختالفبت

-3راهکارها







بزقزاری رٍابط صحیح هبلی ،قزاردادی ٍ عولیبتی بیي تَلیذ کٌٌذُ ٍ تحَیل گیزًذُ
ًگبُ تخصصی بِ هقَلِ هیتزیٌگ ٍ اًذاسُگیزی
راّبزی صحیح ٍ درعت اس عیغتنّبی هَخَد ،طزح ٍ پزٍصُّبی اخزایی
اخزای بِ هَقع پزٍصُّبی هزتبط اس عَی دٍلت ٍسارت ًفت
اخزای بِ هَقع الشاهبت ٍ قَاًیي بب تخصیص بَدخِّبی هزتبط اس عَی دٍلت ٍسارت ًفت
اخزای بِ هَقع پزٍصُّبی هزتبط اس عَی ؽزکتّبی تَلیذی ٍ عولیبتی

رئیس میسگرد
امیر مسعود جباری راد
آقبی اهیز هغعَد خببری راد فبرغ التحصیل هٌْذعی ؽیوی اس داًؾگبُ کبلگزی کبًبدا
ّغتٌذ .ایؾبى در حبل حبضز هؾبٍر ٍ ًوبیٌذُ هذیز عبهل ؽزکت هلی ًفت در طزحّبی
هلی هیتزیٌگ ٍ دیغپچیٌگ هیببؽٌذ .اّن عَابق ایؾبى عببرتٌذ اس:
 هٌْذط بْزُ بزداری در هیبدیي ًفتی ٍ گبسی هٌبطق ًفت خیش خٌَة ٍ
خبًگیزاى
 هٌْذط هغئَل در هدتوع پتزٍؽیوی اراک
 هذیز ّوبٌّگی ٍ ًظبرت بز تَلیذ ًفت ٍ گبس ؽزکت هلی ًفت ایزاى
 هؾبٍر هعبٍى هحتزم ٍسیز ٍ هذیزعبهل ؽزکت هلی ًفت ایزاى

Email:
Am.jabbarirad@gmail.com

دبیر میسگرد
غالمحسیه گرامی
آقبی هٌْذط غالهحغیي گزاهی فبرغ التحصیل رؽتِ هذیزیت اخزایی ّغتٌذ .ایؾبى در
حبل حبضز رئیظ ادارُ عولیبت صبدرات ٍ ببرگیزی ًفت خبرگ هیببؽٌذ .اّن عَابق
ایؾبى عببرتٌذ اس:
 کبرؽٌبط ادارُ عولیبت صبدرات ٍ ببرگیزی ًفت خبرگ
 عزپزعت ادارُ عولیبت صبدرات ٍ ببرگیزی ًفت خبرگ
ّ وکبری در هطبلعبت بزرعی اثزات درخِ حزارت فؾبر در هحبعببت ًفت خبم
صبدراتی اس طزیق اًذاسُ گیزّبی خَدکبر
ّ وکبری در هطبلعبت بزرعی تأثیز رعَببت ًفتی هَخَد در کف هخبسى بز رٍی
کیفیت ًفت خبم صبدراتی
ّ وکبری در هطبلعبت بزرعی عولکزد عیغتن خلَگیزی اس تؾکیل رعَة در
کف هخبسى ( )SRGبِ عٌَاى یک طزح پضٍّؾی

Email:

Gh_Gerami@yahoo.com

مهدی حاج حسیهزاده
آقبی هٌْذط هْذی حبج حغیيسادُ فبرغالتحصیل کبرؽٌبعی ارؽذ هذیزیت کبرآفزیٌی
اس داًؾگبُ تْزاى ٍ کبرؽٌبعی هٌْذعی ًفت اس داًؾکذُ ًفت آببداى ٍ هذیز طزح فزٍساى
ؽزکت پتزٍایزاى هیببؽٌذ .اّن عَابق ایؾبى عببرتٌذ اس:
 رئیظ ادارُ عولیبت صبدرات ًفت خبم ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی ایزاى ،خبرگ
 رئیظ ادارُ ّوبٌّگی ٍ بزًبهِریشی عولیبت صبدرات ًفت ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی
ایزاى ،تْزاى
Email:
 رئیظ ادارُ پضٍّؼ ٍ تَععِ ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی ایزاى ،تْزاى
m.hoseinzadeh@petroiran.com
 هذیز بزًبهِریشی تلفیقی ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی ایزاى ،تْزاى

محمد شکوفا
آقبی هحوذ ؽکَفب فبرغ التحصیل الکتزًٍیک ّغتٌذ .ایؾبى در حبل حبضز ًوبیٌذُ ؽزکت ًفت
فالت قبرُ ٍ هذیز طزح هیتزیٌگ ؽزکت ًفت فالت ّغتٌذ .اّن عَابق ایؾبى عببرتٌذ اس:
 هٌْذط کٌتزل ٍ ابشار دقیق در عکَی ًفتی علوبى /عکَی دریبیی بالل /خشیزُ الٍاى
 هذیز ٍ ًوبیٌذُ تعذادی اس پزٍصُ ّبی اًدبم ؽذُ ٍ یب در حبل اًدبم در اهَر هذیزیت
Email:
mshokoofa@iooc.co.ir

پژمان قضایی پور ابرقویی
هٌْذط پضهبى قبیی پَر ابزقَیی فبرغ التحصیل هٌْذعی ؽیوی اس داًؾگبُ علن ٍ صٌعت ایزاى
ّغتٌذ .ایؾبى در حبل حبضز رئیظ ببسرعی ٍ ًظبرت بز تَلیذ ًفت ٍ گبس ؽزکت هلی هٌبطق ًفت
خیش خٌَة هیببؽٌذ .اّن عَابق ایؾبى عببرتٌذ اس:
 هٌْذط ارؽذ خذهبت هٌْذعی ٍ پزٍصُ ّبی گبس ٍ گبس هبیع آغبخبری /هبّؾْز /کزًح
 عضَ کویتِ پضٍّؾی تخصصی فزآٍرػ ًفت ٍ گبس ؽزکت هلی هٌبطق ًفتخیش خٌَة
 عضَ کویتِ هٌْذعی هخبسى ٍ فزآیٌذّبی فزآٍرػ ًفت ٍ گبس ؽزکت هلی هٌبطق ًفتخیش
خٌَة
 رئیظ ادارُ ببسرعی ٍ ًظبرت بز تَلیذ ٍ تَسیع ًفت ٍ گبس
 عضَ کویتِ اعتبًذاردّبی ابشار دقیق ؽزکت هلی هٌبطق ًفتخیش خٌَة
 عضَ گزٍُ تخصصی فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتببطبت

Email:
Pj_gh_a@yahoo.com

علیرضا کمیسی








آقبی هٌْذط علیزضب کویشی فبرغالتحصیل کبرؽٌبعی ارؽذ رؽتِ هٌْذعی ؽیوی اس داًؾگبُ
عیغتبى ٍ بلَچغتبى هیببؽٌذ .ایؾبى در حبل حبضز هعبٍى هذیز ًظبرت بز تَلیذ ًفت ٍ گبس -
هعبًٍت ًظبرت بز هببدالت ًفت ٍ گبس  -ؽزکت هلی ًفت ایزاى ّغتٌذ .اّن عَابق ایؾبى
عببرتٌذ اس:
دبیز کویتِ عبلی ًظبرت ٍ کٌتزل کویت ٍ کیفیت ًفتخبم ،گبس ٍ عبیز هحصَالت تَلیذی
ؽزکت هلی ًفت ایزاى
دبیز کویتِ تخصصی تَلیذ ؽزکت هلی ًفت ایزاى
دبیز کویتِ پیگیزی افشایؼ ٍاردات ًفتخبم عَآپ اس کؾَرّبی حبؽیِ دریبی خشر
Email:
عضَ کویتِ عولیبتی اصل  11ؽزکت هلی ًفت ایزاى
kamizius@yahoo.com
عضَ اصلی پزٍصُ خبیگشیٌی خَراک پبالیؾگبُ بٌذرعببط بب ًفتخبمّبی بغیبر عٌگیي هیبدیي
عزٍػ ٍ ًَرٍس ٍ طزاح خَراک هذکَر

علی میری حیران
آقبی هٌْذط علی هیزی حیزاى داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ رؽتِ هٌْذعی ؽیوی (ؽبیِعبسی ٍ
کٌتزل فزآیٌذ) ٍ هؾبٍر فٌی ٍ عولیبتی هذیزعبهل ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی ایزاى هیببؽٌذ .اّن
عَابق ایؾبى عببرتٌذ اس:
 هٌْذط ؽیویغت ؽزکت هذیزیت فٌی -ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی
 هٌْذط عولیبت هذیزیت عولیبت -ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی
 عزپزعت ارؽذ ببرگیزی ًفت هذیزیت عولیبت -ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی
 عزپزعت تَخیِ اقتصبدی ٍ فٌی طزح ّب ٍ پزٍصُّبی ؽزکت هذیزیت بزًبهِ ریشی -ؽزکت
Email:
پبیبًِّبی ًفتی
aref78hoo@yahoo.com
 رییظ گزٍُ ًظبرت  -ؽزکت پبیبًِّبی ًفتی ایزاى

