
  بسمه تعاليبسمه تعالي

 
 

 :عنوان دوره تخصصي

    Promaxافزار  سازی گاز با نرم سازی واحد شيرين سازی و  بهينه شبيه  
 :مدرس دوره

 پور حميدرضا مهدیمهندس آقای 
 (و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت مسئول پروژه واحد طراحي و فناوری تجهيزات)

 

  

سازی  های فرآيندی به كمك شبيه سازی پارامتر زی گاز با حالل آمين و بهينهسا طراحي فرآيندی واحد شيرين :هدف ويژه دوره

     Promax افزار نرم با
 

  پااليشگاههای نفت، گاز و پتروشيميو  نديفرا يكارشناسان مهندس  :مخاطبين دوره
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  واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان
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0895503089550310001000  

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب في..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    0895084308950843993993و و   0890895503100055031000جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  
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