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 :تخصصي دورهعنوان 

                                                               مقدماتي-ASPEN PLUSشبیه سازی فرآیندهای شیمیایي توسط نرم افزار 
 :دورهمدرس 

 خشایار شریفيمهندس 
 (عضو هیأت علمي پژوهشگاه نفت  و  شیميکارشناس ارشد مهندسي ) 

 

  ییندهاندهاییفرافرا  ییسازساز  ههییانجام شبانجام شب  قهقهییموجود و طرموجود و طر  ییتهاتهاییشناخت قابلشناخت قابل  AASSPPEENN  PPLLUUSSنرم افزار نرم افزار   ييبا اصول کلبا اصول کل  یيیيآشناآشنا  منظورمنظور  این دوره بهاین دوره به :ورههدف ویژه د

   .گردد مي برگزاربرگزار  داردارییدر حالت پادر حالت پا  یيیيااییممییشش
 

  ..مرتبطمرتبطعالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های عالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های   و دانشجویانو دانشجویان  ي و واحد مهندسي پروژهي و واحد مهندسي پروژهاتاتییعملعمل  ییواحدهاواحدها  ییو سرپرستان بهره بردارو سرپرستان بهره بردار  ندندییفرافرا  ييمهندسمهندس  کارشناسانکارشناسان  :مخاطبین دوره

 

 :دورهمحتوای 

 یدرجات آزاد نییتع,  یساز هیو شب یمدلساز میبا مفاه یيآشنا 

 ASPEN PLUSموجود در نرم افزار  يکینامیترمود یبا مدلها یيآشنا 

 یندیفرا زاتیبا تجه یيآشنا 

 یيایمیش یواکنشها فینحوه تعر  

 نرم افزار یو منوها ASPEN PLUSنرم افزار  طیبا مح یياشنا 

 باشد ينرم افزار موجود نم يکه در بانک اطالعات یيایمیمواد ش يکیزیمحاسبه خواص ف نحوه 

 سه گانه يتعادل یها يو منحن يتعادل یها يرسم منحن نحوه 

 با حل چند مثال ریتقط یبرجها یساز هیشب 

 با حل چند مثال یيایمیش یرآکتورها یساز هیشب 

 ...جداکننده ها و , مانند مبدلها گرید زاتیتجه یساز هیشب 

 DESIGN SPECو  SENSITIVITY ANALYSISبا  یيآشنا 

 

    0066الي الي     0:310:31: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   00به مدت به مدت   03103166//1010//0101از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  و تجهیز نیروی انساني و تجهیز نیروی انساني   واحد آموزشواحد آموزش، پژوهشگاه صنعت نفت، ، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادیبلوار غربي ورزشگاه آزادی    ::برگزاریبرگزاری  مکانمکان

    180180--0084008430033003تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((ندندبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمای))  03160316//1313//3030حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانک ملي ایران به نام خزانهبانک ملي ایران به نام خزانه  80004611101108000461110110واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ریالریال  0011،11111،111،،66  ::هزینه دوره هزینه دوره 

ره فاکس ره فاکس و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماو ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شما      46104610IIRR  01110111  11181118  00040004  61116111  01100110یا شماره شبا یا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

1800003101018000031010  

      تماس حاصل فرماییدتماس حاصل فرمایید    1800084310018000843100و و   1801800003100000031000جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  

  شود تخفیف اعطا مي% 41ها و دانشجویان تا  به اعضای هیئت علمي دانشگاه.  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


