طراحي مبدلهاي حرارتي به
کمک نرم افزار HTRI
مدرس دوره:
آقاي مهندس مهدي رازيفر
(فوق ليسانس مهندسي فرايند از دانشگاه علم و صنعت و مدرس
پژوهشگاه صنعت نفت)

هدف ويژه دوره:
آشنايي با طراحي مبدلهاي حرارتي پوسته لوله و کولرهاي
هوايي با نرم افزار HTRI

مخاطبين دوره:
کارشناسان مهندسي فرايند و سرپرستان بهره برداري واحدهاي
عملياتي و واحد مهندسي پروژه
محتواي دوره:
-1

آشنایي با انواع مختلف مبدلهاي حرارتي ،کندانسورها،

 -5کار با مد  simulationدر نرم افزار و حل مثال

ریبویلرها و استاندارد طراحي آنها

 -6کار با مد  ratingدر نرم افزار و حل مثال

 -2آشنایي با قابلیت هاي نرم افزاري  HTRIو بیان منوهاي
آن و چگونگي استفاده از ان
 -3آشنایي با طریقه اتصال  aspen plusو  hysysبه نرم
افزار  HTRIو انتقال اطالعات بین آنها
 -4کار با مد  designدر نرم افزار و حل مثال

 -7آشنایي با استاندارد طراحي کولرهاي هوایي با
حل چند مثال کاربردي در نرم افزار HTRI
 -8انتقال اطالعات طراحي حرارتي از  HTRIبه
نرم افزار  ASPEB TEAMSجهت طراحي
مکانیکي مبدلهاي پوسته و لوله

زمان برگزاري :از  1396/09/26به مدت  4روز
ساعت برگزاري :از ساعت  8:30 :الي 16

مكان برگزاري :بلوار غربي ورزشگاه آزادي ،پژوهشگاه
صنعت نفت ،واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني

نحوه ثبت نام :ارسال معرفينامه يا تماس با کارشناس دوره به شماره
تلفن 021-48253084

مهلت ثبت نام  :حداکثر تا تاريخ ( 1396/09/22با توجه به
محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است که سريع
تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند)

جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره  02144739787و
 02148253084تماس حاصل فرماييد.
به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشجويان تا  %50تخفيف اعطا
ميشود.

هزينه دوره  8،000،000 :ريال به ازاي هر نفر -واريز وجه
به شماره حساب  2174569001001بانك ملي ايران به
نام خزانهداري کل (درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه نفت) يا
شماره شبا  IR 5601 7000 0002 1745 6900 1001و
ارائه فيش در شروع دوره يا ارسال تصوير آن به شماره
فاکس 02144739707

