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عنوان دوره تخصصي:

جمع آوری  ،جداسازی  ،تبدیل  ،انتقال و ذخیره سازی دی اکسید کربن () CCUS
مدرس دوره:

آقای دکتر کاظم کاشفي
(مدیر گروه سوخت واحتراق پژوهشكده توسعه و بهینهسازی فنآوریهای انرژی ،دکترای مهندسي محیط زیست از دانشگاه
تهران و عضو هیأت علمي پژوهشگاه نفت)
هدف ویژه دوره :آشنایي شرکت کنندگان با فناوریهای جداسازی  ،خالصسازی  ،تبدیل  ،انتقال و ذخیرهسازی دی اکسید کربن
مخاطبین دوره :داشتن حداقل لیسانس مرتبط و ارتباط کاری
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
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