
88333392و 3: تلفکس-36، واحد 4، طبقه 1839احمد، نبش خیابان دوم، پالك تر از تقاطع جالل آل، پایینتهران، خیابان کارگر شمالی
www.avinpalayesh.com: تارنما

info@avinpalayesh.com: پست الکترونیکی

مقدماتی و :زداییهاي نمکفناوريتخصصی کارگاهسومین 
پیشرفته

1390خرداد ماه 19الی 17

،هاي حرارتی و غشاییکننیرو متخصص در طراحی و ساخت آب شیرینهاي اقماري شرکت فناز جمله شرکتشرکت آوین پاالیش نیرو
زدایی را در دو بخش مقدماتی و پیشرفته به منظور افزایش سطح دانش مدیران، مهندسین و متخصصین نمکهاي سمینار آموزشی فناوري

پرداخته و براي کسانی که به تازگی به ) غشایی و حرارتی(زدایی به معرفی تمامی فرآیندهاي نمکدوره مقدماتی. کنداین صنعت ارائه می
بر اصول طراحی دوره پیشرفتهدر . باشدبروز کردن معلومات خود را دارند؛ مفید میاند و متخصصانی که قصد این صنعت وارد شده

همچنین .زدایی تمرکز شده استهاي نمکهاي غشایی و حرارتی و محاسبات اقتصادي سیستمهاي غشایی، مقایسه تطبیقی فناوريفناوري
تواند براي این دوره می. یز در پایان دوره در نظر گرفته شده استهاي آب شیرین کن حرارتی و غشایی نساخت دستگاهبازدید از کارخانه

.گردددوره، نیز در انتهاي دوره ارائه میدر این شرکتگواهی .مدیران این صنعت و متخصصان طراحی واحدهاي تصفیه آب مفید باشد

:مورد بحث مطالب 

 و بحران آب ، جایگاه این فناوریها و روند تحول و رشـد آنهـا معرفـی    زداییهاي نمکفناورياي از مقدمهابتدادوره مقدماتی، در

همچنین فرآیندهاي غشایی شامل الکترودیالیز معکوس شـونده، اسـمز معکـوس،    . فناوریهاي تجاري و معمول پرداخته خواهد شد

. به شیمی آب شرح داده خواهد شـد مواد شیمیایی و مباحثی مربوطداولترافیلتراسیون، میکروفیلتراسیون و نانو فیلترها ، کاربر

توضـیح  طراحـی  از نقطه نظر پارامترها و مالحظاتMSF, MED, MVCدر پایان این بخش فناوریهاي حرارتی نمک زدایی شامل  

. داده شده و نمونه طراحی نرم افزاري آنها بررسی خواهد شد

 روش مرسـوم نمـک زدایـی پرداختـه شـده و      بـه طراحـی سیسـتمهاي اسـمز معکـوس بـه عنـوان        نخسـت  دوره پیشرفته،  در

مواردي نظیـر اجـزاء اصـلی و جـانبی، پارامترهـاي مـوثر بـر بـازدهی، انـواع سیسـتم هـا، نحـوه و نـرم افزارهـاي طراحـی و                

هـاي مهـم ایـن    نحوه عملکرد آنها،  همچنـین روش انتخـاب مـاده شـیمیایی مناسـب بـراي شستشـو بـه عنـوان یکـی از چـالش           

سـپس بـا تکیـه بـر اطالعـات ارائـه شـده در مـورد سیسـتمهاي حرارتـی           . بررسی قـرار خواهـد گرفـت   سیستم ها مورد بحث و

ــل  ــدماتی،  تحلی ــه در دوره مق ــایی ک ــی و غش ــه تطبیق ــن و مقایس ــدها ای ,MSF, MED, MVC(فرآین SWRO( ــده و ــام ش انج

در انتهــا مبحــث مهــم انتخــاب فرآینــد نمــک زدایــی مطــرح شــده و . شــدمــواردي بــه عنــوان مطالعــه مــوردي بررســی خواهــد 

عــالوه بــر بررســی محــدودیت هــا و مزایــا و معایــب سیســتمهاي ممکــن، روش درخــت تصــمیم گیــري و نــرم افــزار انتخــاب   

.   بهینه فرآیند نمک زدایی که توسط مدرسین تولید شده ارائه خواهد گردید

tc=8www.avinpalayesh.com/fa?/هاي ذیل تماس گرفته و یا به آدرس یشتر با شمارهبه منظور ثبت نام و دریافت اطالعات ب

. راجعه نماییدمبخش آموزش 
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:سین ررزومه مد

دکتر علی جعفریان . 1

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس 
پاالیش نیروعضو هیئت مدیره شرکت آوین 
دکتري مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی، کارشناسی ارشد و 

سوابق کاري

طول همکاريمسئولیتزمینه فعالیتنام سازمان
سال2مدیر پروژهمدیریت طرح جایگاههاي CNGشرکت مپصا

سال3مدیر فنیClean Roomsطراحی، ساخت و تست شرکت کارا نوآور تهران
سال3مدیر بخش فناوریهاي غشاییکنشیرینهاي آبطراحی وساخت دستگاهنیروشرکت فن

تاکنونعضو هیئت مدیره آب و انرژيشرکت آوین پاالیش نیرو
تاکنونعضو هیئت علمیعضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

زدایی حرارتی و غشایی هاي نمکسازي فرایند در فناوريطراحی و مدل-
زدایی آب کارگیري فناوري نانو جهت تصفیه و نمکبه-
MED/ROمطالعه و تحلیل اقتصادي طرح هیبرید -

و افزایش MEDگذاري در جهت رفع مشکالت خوردگی و رسوبNF/MEDمطالعه و تحلیل فنی و اقتصادي طرح هیبرید -
بازدهی آن

در منطقه جنوب کشور ROهاي رفع مشکل سیستمتصفیه وهاي جدید پیشاستفاده از روش-
در کشورهاي حاشیه دریاي خزر ROهاي تصفیه و رفع مشکل سیستمهاي جدید پیشاستفاده از روش-
استفاده از سیستمهاي انرژي پیشرفته و تجدید پذیر در فناوریهاي نمک زدایی-
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سال3مدیر بخش فناوریهاي غشاییکنشیرینهاي آبطراحی وساخت دستگاهنیروشرکت فن

تاکنونعضو هیئت مدیره آب و انرژيشرکت آوین پاالیش نیرو
تاکنونعضو هیئت علمیعضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

زدایی حرارتی و غشایی هاي نمکسازي فرایند در فناوريطراحی و مدل-
زدایی آب کارگیري فناوري نانو جهت تصفیه و نمکبه-
MED/ROمطالعه و تحلیل اقتصادي طرح هیبرید -

و افزایش MEDگذاري در جهت رفع مشکالت خوردگی و رسوبNF/MEDمطالعه و تحلیل فنی و اقتصادي طرح هیبرید -
بازدهی آن

در منطقه جنوب کشور ROهاي رفع مشکل سیستمتصفیه وهاي جدید پیشاستفاده از روش-
در کشورهاي حاشیه دریاي خزر ROهاي تصفیه و رفع مشکل سیستمهاي جدید پیشاستفاده از روش-
استفاده از سیستمهاي انرژي پیشرفته و تجدید پذیر در فناوریهاي نمک زدایی-
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دکتر علی جعفریان . 1
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مهندس مهدي جعفري . 2

شرکت آوین پاالیش نیرو- مدیر فنی
فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت 

سوابق کاري

طول همکاريمسئولیتزمینه فعالیتنام سازمان

هاي طراحی و ساخت دستگاهشرکت الکتروکنترل
سال2کارشناس فرآیندکنشیرینآب

هاي طراحی و ساخت دستگاهشرکت آرون آب
سال3مهندسی پروژهمدیر / مدیر دپارتمان فرآیندکنشیرینآب

هاي طراحی وساخت دستگاهنیروشرکت فن
سال 1هاي غشاییمدیر فنی بخش فناوريکنشیرینآب

هاي طراحی و ساخت دستگاهشرکت آوین پاالیش نیرو
88از سال مدیر فنی کنشیرینآب

تاکنون
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بنکدارمهندس مهدي . 3

شرکت آوین پاالیش نیرو-بخش تحقیق و توسعه مدیر 
صنعتی امیر کبیرفارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه 

سوابق کاري

طول همکاريمسئولیتزمینه فعالیتنام سازمان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد 

شهرماه
کارشناس ارتباط با صنعت و 

سال1کارشناس پژوهشی

دستی شرکت صنایع پایین
سال0.5کارشناس پژوهشیتولید کربن فعالPFS, FSتهیه پتروشیمی

به مهندسان و Hysysافزار تدریس نرمشرکت پتروپارس
ماه3مدرسکارآموزان

سازي مصرف سازمان بهینه
انرژي

سازي مصرف انرژي در افزار بهینهتهیه نرم
سال1کارشناسبخش خانگی

سال4کارشناس فنی و پژوهشیزداییطراحی فرآیندهاي نمکپژوهانمؤسسه بنیان دانش

سال1مدیر تحقیق و توسعهتصفیه آب و پسابشرکت آوین پاالیش نیرو

شور و دریا در کشور به عنوان هاي لبسنجی کاربرد فناوري اسمز معکوس در تصفیۀ آبامکان«همکاري در پروژه -
هاي ریاست جمهوريهمکاريبه سفارش دفتر » راهکاري براي تأمین بخشی از آب شرب کشور

به سفارش » منظور تأمین آب شربکن بههاي آب شیرینکارگیري سامانهتهیه راهنماي انتخاب و به«همکاري در پروژه -
وزارت نیرو

مترمکعب 400با ظرفیت SWROچابهار به روش –کن کنارك اندازي پروژه آب شیرینکاري در طراحی، نصب و راههم-
در روز

400با ظرفیت SWROکن ذوب و احیاي روي قشم به روش اندازي پروژه آب شیریندر طراحی، نصب و راهکاري هم-
مترمکعب در روز

مترمکعب در روز روي رودخانه کارون60با ظرفیت UF-NFکن اندازي پروژه آب شیرینکاري در طراحی، نصب و راههم-
ZLDتهیه طرح حذف پساب پتروشیمی ایالم به روش -

ZLDه طرح حذف پساب پتروشیمی اراك به روش تهی-

به سفارش ستاد بازسازي عتبات عالیات) ع(طراحی مقدماتی سیستم تصفیه آب و پساب طرح توسعه حرم حضرت علی -
پارامتر20زدایی با توجه به نزدیک به گیري براي انتخاب بهترین فناوري نمکافزار تصمیمتهیه نرم-
زداییتصادي براي واحدهاي نمکافزار محاسبات اقتهیه نرم-
هاي غشاییافزار محاسبات مواد شیمیایی در سیستمتهیه نرم-
هادر نیروگاهMED/ROهاي ترکیبی مطالعات اقتصادي براي دستیابی به نسبت بهینه سیکل-
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فرم ثبت نام

تاریخ برگزارينام دوره
هزینه ثبت نام 

)ریال(

17/03/13901,500,000مقدماتی-ز داییهاي نمکفناوري

18/03/13902,000,000پیشرفته-زداییهاي نمکفناوري

19/03/1390500,000هاي آب شیرین کن حرارتی و غشاییبازدید ازکارخانه ساخت دستگاه

 باشدتخفیف می% 20مبالغ باال براي دانشجویان شامل .
شودتخفیف در نظر گرفته می% 50نفر چهارم تا براي ، نمایندنفر از یک شرکت همزمان ثبت نام 4که همچنین در صورتی.
باشدها میامکان بازدید از کارخانه منوط به ثبت نام در یکی از دوره .

.................................................................................................................................................................................: دانشگاه/ موسسه/نام شرکت
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: پرداختروش

ایرانشهر به نام شرکت مهندسی آوین پاالیش نیرو –شعبه طالقانی -بانک تجارت0041228164به شماره حسابواریز وجه 

info@avinpalayesh.comال و یا از طریق پست الکترونیکی لطفاً فرم باال را به همراه اصل فیش پرداختی و یا تصویر آن به دفتر شرکت ارس

. براي این شرکت فرستاده شود
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رئوس مطالب

زداییهاي نمکدوره مقدماتی فناوري
سرفصل مطالب قابل ارائه

زداییهاي نمکاي بر فناوريمقدمه
آببحرانبرايمقدمه
زمانگذردرزدایینمکهايفناوري
جهانوایراندرزدایینمکهايفناوريجایگاه
بازارآیندهزدایی ونمکهايفناوريرشدروند
جهاندرموجودزدایینمکهايفناوري
زدایی یا انتقال آب؟ نمک

زدایی فرآیندهاي غشایی نمک)MF, UF, NF, RO, EDR(
آنکاربردهايوغشاء
آندهندهتشکیلموادوغشاء
غشاهاعملکردغشاها و دامنهانواع
آنکاربردهايواولترافیلتراسیون–میکروفناوري
معکوساسمزنانوفیلتراسیون و فناوري
الکترودیالیزفناوري
غشاییفرآیندهايمقایسه

زداییهاي نمکتصفیه در فناوريشیمی آب و پیش
آنتعاریفوآبآنالیز
گذاريرسوبوتصفیهپیش
گرفتگیوتصفیهپیش
بیولوژیکیگرفتگیوتصفیهپیش
شیمیاییموادتزریقمشخصاتوانواع

زدایی فرآیندهاي حرارتی نمک)MSF, MED, MVC(
حرارتیهايسیستممعرفی
حرارتی هايسیستمطراحیمالحظاتوپارامترها
حرارتی هايسیستمافزارينرمطراحینمونه
حرارتیهايسیستممعایبومزایا

زداییهاي نمکدوره پیشرفته  فناوري
سرفصل مطالب قابل ارائه

2و1هاي اسمز معکوسطراحی سیستماصول
سیستماصلیاجزاءRO

سیستمبازدهیبرمؤثرپارامترهايRO

هايسیستمانواعRO

سیستمطراحیRO

طراحیافزارهاينرم
سیستمجانبیاجزاءRO

خوردگیازجلوگیريومناسبمادهانتخاب
شیمیاییشستشويواحد
هايسیستمعملکردنحوهRO

زدایی و مقایسه تطبیقی فرآیندهاي نمکتحلیل)MSF,

MED, MVC, SWRO(
 حرارتی زدایینمکهايفناوريتطبیقیمقایسهتحلیل و
 حرارتی زدایینمکهايفناوريتطبیقیمقایسهتحلیل و

و غشایی  
مطالعه موردي

بهینهزدایینمکفناوريانتخاب
مزایا و معایب فناوري هاي نمک زدایی
بهینهزدایینمکپارامترهاي مؤثر بر انتخاب فناوري
زداییمحاسبات اقتصادي در حوزه نمک
گیريدرخت تصمیم
گیري چندمعیارههاي تصمیمروش
زدایی بهینهافزار انتخاب فناوري نمکآشنایی با نرم
 پروژه چند

 هاي آب شیرین کن حرارتی کارخانه ساخت دستگاهاز بازدید
و غشایی
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بنديزمان

ساعت خاتمه ساعت  شروع تاریخ برگزاري
مقدماتی-زداییهاي نمکفناوري

17/03/1390

9:0010:30زداییهاي نمکاي بر فناوريمقدمه
10:3011پذیرایی

MF, UF, NF, RO, EDR(1112:30(زدایی نمکفرآیندهاي غشایی 
12:3013:30نماز–ناهار 

13:3015زداییهاي نمکتصفیه در فناوريشیمی آب و پیش
1515:30پذیرایی

MSF, MED, MVC(15:3017(زدایی فرآیندهاي حرارتی نمک
پیشرفته-زداییهاي نمکفناوري

18/03/1390

19:0010:30هاي اسمز معکوسسیستماصول طراحی 
10:3011پذیرایی

21112:30هاي اسمز معکوساصول طراحی سیستم
12:3013:30نماز–ناهار 

,MSF(زدایی تحلیل و مقایسه تطبیقی فرآیندهاي نمک
MED, MVC, SWRO(13:3015

1515:30پذیرایی
15:3017بهینهزدایینمکفناوريانتخاب

هاي آب شیرین بازدید ازکارخانه ساخت دستگاه
کن حرارتی و غشایی

19/03/13909:0012:00

باشیدداشتهحضوردورهبرگزاريمحلدر8:45ساعتراساالمکانحتیچهارشنبهوشنبهسهروزهايدر.
8ساعترأس. باشیدداشتهحضوردورهبرگزاريمحلدر7:45ساعتشنبهپنجروزاستالزمبازدیدانجامجهت

.استپرندصنعتیشهركدرواقعنیروفنشرکتيکارخانهمحل. کردخواهدحرکتکارخانهسمتبهماشین
 وعده پذیرایی و وعده ناهار به عهده برگزار کنندگان این دوره آموزشی است2الزم به ذکر است که در هر روز.
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9:0010:30زداییهاي نمکاي بر فناوريمقدمه
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18/03/1390
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