
 

 
 

شيمياييفرآيندهايسازيشبيه

 ASPENافزارنرمتوسط

PLUS–پيشرفته

 

 

 

 :دوره مدرس

 آقاي مهندس رضا حياتي 

فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه شريف ، مسئول پروژه و ) 

  (مدرس پژوهشگاه صنعت نفت

 :دوره ويژه هدف

 شيميايي فرآيندهاي سازي يادگيري كاربردي  شبيه

  ASPEN PLUS افزار نرم توسط

 

 

 :دوره مخاطبين

 يواحدها يو سرپرستان بهره بردار نديفرا يكارشناسان مهندس

 واحد مهندسي پروژه ي واتيعمل
  

 

 

 :محتواي دوره
 

 يانيو م يبر مباحث دوره مقدمات يمرور -1

 EQUATION ORIENTEDبه روش  يساز هيشب يمعرف -2

 EQUATION ORIENTEDتوسط روش  ريمثال برج تقط حل -3

 EQUATIONتوسط روش  يساز نهيمثال به حل -4

ORIENTED 
 EQUATION ORIENTEDمثال كندانسور توسط روش  حل -5

و حل  ASPEN PLUSدر نرم افزار  DATA FIT تيقابل يمعرف -6

 مثال

 

 

 
 

 ASPENو نحوه اتصال  ونيبر اتوماس يا مقدمه -7

PLUS   بهVBA 

و اصول برنامه  VARIABLE EXPLORER  يمعرف -8

 VBA  يسينو

 ونيجهت اتوماس ازيمورد ن يکيگراف طيمح جاديا -9

 ASPEN PLUSاز  زاتياطالعات تجه افتيدر نحوه -11

 EXCEL طيدر مح

در  ASPEN PLUSاز  انياطالعات جر افتيدر نحوه -11

 EXCEL طيمح

 

 

 روز 4به مدت  17/18/1396از :  زمان برگزاري

 16الي   8:31: از ساعت :  ساعت برگزاري
 

بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه   :برگزاري مکان

 صنعت نفت، واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني

    

 

نامه يا تماس با كارشناس دوره به شماره  ارسال معرفي: نحوه ثبت نام

   121-48253184تلفن 

با توجه ) 12/18/1396حداكثر تا تاريخ :  مهلت ثبت نام 

محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه به 

 (سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند

    

 

و  12144739787جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  

 .تماس حاصل فرماييد  12148253184

تخفيف اعطا % 51ها و دانشجويان تا  به اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 .شود مي

 

 

واريز وجه   -ريال به ازاي هر نفر 8،111،111: هزينه دوره 

بانك ملي ايران به  2174569111111به شماره حساب 

يا ( درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه نفت )  داري كل نام خزانه

و    5611IR 7111 1112 1745 6911 1111شماره شبا 

ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره 

 12144739717كس فا

 


