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 :تخصصي دورهعنوان 

                                                               GROMACSکارگاه شبیه سازی به روش دینامیک مولکولي با استفاده از نرم افزار 
 :دوره ینمدرس

 امیرحسین جلیليدکتر 
 (دکترای شیمي فیزیک و  عضو هیأت علمي پژوهشگاه نفت) 

 ژده اخواندکتر م

 (دکترای شیمي فیزیک و  پژوهشگر علوم نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی)

 

متخصصان شیمي و مهندسان شیمي با مباني مقدماتي و روشهای مدلسازی مولکولي و شبیه سازی متخصصان شیمي و مهندسان شیمي با مباني مقدماتي و روشهای مدلسازی مولکولي و شبیه سازی آشنائي آشنائي منظورمنظور  این دوره بهاین دوره به :هدف ویژه دوره

    ..گرددگردد  برگزار ميبرگزار مي  در صنایع نفت ، گاز و پتروشیميدر صنایع نفت ، گاز و پتروشیمي  مولکولي، دامنه کاربرد هر یک از آنها در طراحي مولکولهای خاصمولکولي، دامنه کاربرد هر یک از آنها در طراحي مولکولهای خاص
 

  ..مرتبطمرتبطعالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های عالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های   و دانشجویانو دانشجویان  پژوهشگران شیمي و مهندسي شیمي شاغل در حوزه های شیمیایي، نفت و گازپژوهشگران شیمي و مهندسي شیمي شاغل در حوزه های شیمیایي، نفت و گاز  :مخاطبین دوره
 

 :دورهمحتوای 
 

 ربردهامدلسازی مولکولي یا شبیه سازی مولکولي؟ مفاهیم و کا: مقدمه 

 مکانیک کوانتومي و شیمي کوانتومي 

 مکانیک مولکولي 

 میدان های نیرو یا پتانسیل های بین مولکولي 

 شبیه سازی مولکولي 

 

    0066الي الي     0:310:31: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   55به مدت به مدت   03103166//1010//0101از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

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

    180180--0085008530033003تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((به ثبت نام اقدام مي نمایندبه ثبت نام اقدام مي نمایندبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت ))  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  80705611101108070561110110واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ریالریال  3311،11111،111،،77  ::هزینه دوره هزینه دوره 

ارسال تصویر آن به  شماره فاکس ارسال تصویر آن به  شماره فاکس   و ارائه فیش در شروع دوره یا و ارائه فیش در شروع دوره یا       56105610IIRR  71117111  11181118  07050705  61116111  01100110یا شماره شبا یا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

1800073171718000731717  

      تماس حاصل فرماییدتماس حاصل فرمایید    1800085310018000853100و و   1801800073170700731707جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  

  شود تخفیف اعطا مي% 51ها و دانشجویان تا  به اعضای هیئت علمي دانشگاه.  
  

    

  

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


