
  بسمه تعاليبسمه تعالي

 
 

 :تخصصي دورهعنوان 

                                                               نرم افزار گوسین      
 :دورهمدرس 

 دکتر ناصر اسمعیلي
 (نفت  عضو هیأت علمي پژوهشگاه و  دکترای شیمي آلي) 

 

   .گرددگردد  برگزار ميبرگزار ميو واکنش ها شیمیايي بر اساس نرم افزار شیمي محاسباتي گوسین و واکنش ها شیمیايي بر اساس نرم افزار شیمي محاسباتي گوسین   پیشگويي انواع خواص مولكولهاپیشگويي انواع خواص مولكولها  منظورمنظور  اين دوره بهاين دوره به :هدف ويژه دوره
 

  ..مرتبطمرتبطعالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های عالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های   و دانشجويانو دانشجويانرشته های شیمي رشته های شیمي   کارشناسانکارشناسان  :مخاطبین دوره

 

 :دورهمحتوای 
 

  معرفي نرم افزار گوسین 

 ساخت فايل های ورودی گوسین 

  داده های خروجي اجراء برنامه گوسین  و 

 از مولكولهای آلي ... و IR  ،NMRبدست آوردن ساختار بهینه ، انرژی  پیوند،  

 
 

    1166الي الي     0:340:34: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   22به مدت به مدت   13113166//4040//1111از 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  مكانمكان

    421421--0024002431133113تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفیت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفیت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  13161316//4343//3131حداکثر تا تاريخ حداکثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  21004614414412100461441441واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  44444،4444،444،،44  ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فیش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاکس و ارائه فیش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاکس       46414641IIRR  04440444  44424442  10041004  61446144  14411441  يا شماره شبايا شماره شبا( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

4210003104042100031040  

      تماس حاصل فرمايیدتماس حاصل فرمايید    4210024340042100243400و و   4214210003100000031000جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  

  شود تخفیف اعطا مي% 44ها و دانشجويان تا  به اعضای هیئت علمي دانشگاه.  
  

    

  

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


