
سمینار معرفی و بررسی نرم افزارهاي حوزه سمینار معرفی و بررسی نرم افزارهاي حوزه 
رشته مکانیک و مهندسی شیمیرشته مکانیک و مهندسی شیمی
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دوره هاي مشترك
رشته مهندسی شیمی  

 و مکانیک

Piping طراحی مبدلهاي حرارتی طراحی مخازن   HSE
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Piping

Pipingاصول طراحی 
طراحی لوله کشی و طراحی

تحلیل تنش  واحدهاي فرآیندي تحلیل جریان سیاالت دو فازي محاسبات هیدرولیکی جریان PFD-P&ID
IPS
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طراحی لوله کشی و طراحی
 واحدهاي فرآیندي

طراحی لوله کشی و طراحی
 واحدهاي فرآیندي

PDMS

AVEVA

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

PDMS

AVEVA

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

PDS

INTERGRAPH

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

PDS

INTERGRAPH

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

AUTOPLANT
BENTLY

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

AUTOPLANT
BENTLY

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

AUTOPLANTAUTOPLANT
AUTOPLANT
STRUCTURAL
AUTOPLANT
STRUCTURAL

AUTOPLANT
NAVIGATOR

AUTOPLANT
NAVIGATOR

AUTOPLANT 2D,3D
REBIS

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

AUTOPLANT 2D,3D
REBIS

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

CADWORX PIPE ,P&ID

COADE

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

CADWORX PIPE ,P&ID

COADE

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

CADPIPE

CADPIPE

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  

CADPIPE

CADPIPE

طراحی لوله کشی و طراحی  
 واحدهاي فرآیندي  
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تحلیل تنش 

AUTO PIPE

REBIS

CAESAR II

COADE
PIPE PLUS
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تحلیل جریان سیاالت دو فازيتحلیل جریان سیاالت دو فازي

PIPE PHASE

SIMSCI

طراحی فرآیند از سر چاه تا واحد
تحلیل جریان سیال دو فازي

PIPE PHASE

SIMSCI

طراحی فرآیند از سر چاه تا واحد
تحلیل جریان سیال دو فازي

PIPE SIM

SCHULUMBERGER

طراحی فرآیند از سر چاه تا واحد
تحلیل جریان سیال دو فازي

PIPE SIM

SCHULUMBERGER

طراحی فرآیند از سر چاه تا واحد
تحلیل جریان سیال دو فازي



محمد بهزادي :تهیه کننده 10

محاسبات هیدرولیکی جریان

PIPENET

SUNRISE
سایزینگ و محاسبات  
هیدرولیکی جریان 

PIPE FLOW

سایزینگ و محاسبات 
 هیدرولیکی جریان 
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طراحی مخازن 

TANK

COADE

API650طراحی مخازن نگهداري توسط 

PVELITE

COADE

طراحی مخازن تحت فشار

COMPRESS

طراحی مخازن تحت فشار

FE FLOW

طراحی مخازن زیر زمینی
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طراحی مبدلھای حرارتی 

HTFS

HYPROTECH

ASPEN B JAC

ASPENTECH
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دوره هاي مهندسین شیمی    

HYSYS

HYPROTECH & 
ASPENTECH

طراحی و شبیه سازي فرآیند

PRO ll

SIMSCI

طراحی و شبیه سازي فرآیند

CHEMCAD

طراحی و شبیه سازي فرآیند

HYSYS REFINERY

HYPROTECH

طراحی فرآیند پاالیشگاه 

FLARENET

HYPROTECH

طراحی سییتم مشعل  

PLANT FLOW

REBIS

طراحی و شبیه سازي فرآیند

ASPEN 
ENGINEERING

SUITE

SIMULATORS

DISTILL

HYPROTECH

طراحی واحدھای تقطیر

PIPESYS

HYPROTECH

خطوط انتقال

: مقدماتی •
مایع -معادالت حالت و تعادالت گاز     •
شبیه سازي جداکننده هاي دو و سه فازي    •
شبیه سازي مبدلهاي حرارتی   •
شبیه سازي راکتورهاي شیمیایی   •

PLUG,CSTR,BATCH
شبیه سازي برج هاي جذب و تقطیر   •
OIL MANAGERشبیه سازي ترکیببات نفتی •

:پیشرفته•
OPTIMIZATIONبهینه سازي •
DYNAMICشبیه سازي دینامیک  •
شبیه سازي خطوط انتقال نفت و گاز  •
شبیه سازي فرآیندهاي الکترولیت  •
سایزینگ ادوات  •
محاسبات اقتصادي  •
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دوره هاي مهندسی مکانیک     

CAD CAE HVAC

MECHANICAL DESKTOP
MDT

POWERPACK

ASSEMBLY,DRAWING,SURFACE
نماگیري و برشها و 
مدل سازي سطوح

SOLIDWORKS
COSMOS

ASSEMBLY,DRAWING,SURFACE
نماگیري و برشها و 
مدل سازي سطوح

PROENGINEERING

مدلسازي سطوح،
G-CODEایجاد پروسه ماشینکاري و 

CATIA

ANSYS CARRIER

HVACآموزش نقشھ کشی 



سخن پایانی 
ترقی پیدا کردن  ومن آن را عصر روشن ایران می نامم، مهمترین دغدغه  براي پیشرفت و به نظر می رسد در عصري که آن را عصرانفجار اطالعات نامیده اند

بهترین سیستم آموزشی براي  ف در جزوات اخیر سعی شده است بر اساس تجربه و مطالعه چندین منبع مختل  .منابع درست مطالعاتی می باشد
.سریعترین نتیجه گیري ارائه  شود 

این درسی است که از طبیعت گرفتم ! م را بر روي خود گشوده خواهید دیدمطمئن باشید که با بخشش علمی به اطرافیان درهاي پنهان و ناگشوده عل 
.انتقال دانش به دیگران همان منشا خال علمی شماست .دقدرتمندي و ویران کنندگی یک گردباد به میزان خال درون آن بستگی دار.

.این حقیر بودنداین جزوه تقدیم می شود به پدر و مادرم که پشتوانه اي بی بدیل براي 
!!دم به ایران فردا به دلیل بخشندگی و تواضع علمی این گروه اندك است و با تشکر از تمام کسانی که صمیمانه در این راه یاورم بودند که امی

:اده شده استاز منابع دوستان با تشکر فراوان از زحمات این عزیزان در جزوات استف
غالمرضا باغمیشه -نوشته رضا درستی Hysysاموزش  
غالمرضا باغمیشه -نوشته رضا درستی Aspen Plusاموزش  
نوشته محمد پوربافرانی Aspen Plusاموزش  

مهندسین مشاور تهران رایمند روشهاي کنترل فرآیند
مهندس محسن تقوي فرابزار دقیق و کنترل فرآیند

Rules of thumb for chemical engineers Carl Branan
Applied process design ernest ludwig
Chemical process equipment Stanley walas

.اري نماییدخواهشمند است در تصحیح و بهتر نمودن آن از طریق تماس این حقیر را ی . به طور قطع این جزوه خالی از اشکال نمی باشد
!طح علمی  طرفین خواهم بوددر صورت تمایل آماده به همکاري علمی با دوستان جدیدم براي افزایش س

. جزوات با اینجانب تماس و هماهنگی فرمایید  رایگانبراي دریافت 
)بخش مهندسی شیمی.(ی باشدهمواره آخرین جزوه به روز شده هر مبحث از طریق وبالگ قابل دانلود م

Email: lastsavior_b@yahoo.com
Weblog: www.mblastsavior.mihanblog.com

www.mblastsavior.blogfa.com

mailto:lastsavior_b@yahoo.com
http://www.mblastsavior.mihanblog.com
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