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  :نوان دوره تخصصيع                                              

 ( CCUS)وری ، جداسازی ، تبدیل ، انتقال و ذخیره سازی  دی اکسید کربن آجمع 

 :مدرس دوره

 آقای دکتر کاظم کاشفي   

آوریهای انرژی، دکترای مهندسي محیط زیست از دانشگاه  سازی فن دیر گروه سوخت واحتراق پژوهشكده توسعه و بهینهم)

 (تهران  و عضو هیأت علمي پژوهشگاه نفت

 

ربنسازی دی اکسید ک سازی ، تبدیل ، انتقال و ذخیره یهای جداسازی ، خالص شنایي شرکت کنندگان  با فناورآ: هدف ویژه دوره       
  

 

و ارتباط  کاری  مرتبط داشتن حداقل لیسانس  :مخاطبین دوره         

 :محتوای دوره

 

 Technology Road map for Carbon capture and storage 

 CO2 Capture technology and method 
 Carbon dioxide transportation technology 

 Fundamentals and Challenges on CO2 Utilization 

 Building the CCU (CO2 Utilization) Value Chain 

 Scale of CO2 Utilization (Towards Large-Scale CCUS) 

 CO2 Utilization Developments in EOR 

 CO2 to Fuels 

 CO2 for Chemicals, Materials & Plastics 

 CO2 & Chemicals: Conversion & Products 

 Novel Routes to Use CO2 

 Commercial CO2 Utilization in The world 

 CCUS cost analysis 

  

    9966الي الي     0:300:30: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                              93193166//0077//4242  : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

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

    049049--2044204433002002تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   شرکت  متبوع یا شرکت  متبوع یا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایندبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایند))  93169316//0077//9191حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانك ملي ایران به نام خزانهبانك ملي ایران به نام خزانه  49724610090094972461009009واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ریالریال  4،000،0004،000،000    ::دوره دوره هزینه هزینه 

و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس       46094609IIRR  70007000  00040004  97249724  61006100  90099009یا شماره شبا یا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرویس ایاب و ذهاب عموميسرویس ایاب و ذهاب عمومي  شامل هزینه استاد، بسته آموزشي، گواهینامه، ناهار، پذیرایي، شامل هزینه استاد، بسته آموزشي، گواهینامه، ناهار، پذیرایي، ))  0404922731707922731707

گرددگردد  مابین کسر ميمابین کسر مي  هزینه دوره کارکنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيهزینه دوره کارکنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب في..  

      یدیدتماس حاصل فرمایتماس حاصل فرمای    0492044304920443993993و و   0490492273170722731707جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


