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 )آشنایی با کد و استانداردهای رایج( فصل اول
 اول جلسه

 آشنایی با سر فصل ها و خط مشی دوره  •
 مراحل انجام یک پروژه  •
 رویه های مهندسی )اسناد مهندسی( چیست و چند بخش هستند؟  •
 چیست؟  Specو   code ،standardتفاوت  •
 code ASME B31معرفی جامع  •
 چیست؟  pipelineو   pipingتفاوت  •
  ((construction codeکدهای ساخت   •
• scope   به چه معناست؟ 
 B31.3معرفی کد  •
 standardمعرفی  •

  



 

 )معرفی اقالم مورد استفاده(  فصل دوم
 جلسه اول

 pipingمعرفی اجزاء سیستم  •
 اساس چه المان هایی معرفی می شود؟ یک لوله بر  •
 یک لوله چیست؟  typeنوع یا  •
 تنش مجاز قبل و بعد جوشکاری چه تفاوتی دارند؟  •
 معرفی بازدهی اتصال و عوامل تاثیر گذار روی آن  •
 روش های جوشکاری متداول  •
 یک لوله به چه روش هایی ساخته می شود؟  •
 معرفی لوله بر اساس سایز  •
 گذاری لوله بر اساس سایز معرفی دو روش برای نام  •
 معرفی لوله بر اساس متریال  •
 منابع اصلی معرفی و انتخاب متریال یک لوله چیست؟  •
 متریال فلزی و غیره فلزی چیست و چه دسته بندی دارند؟ •
 یک ماده    (base)تعریفی از پایه  •
 مسیر انتخاب جنس لوله بر اساس استانداردها در سیستم لوله کشی چیست؟  •
 در انتخاب متریال 80.  20قانون  •
 دلیل اصلی وجود مراجع مختلف برای انتخاب متریال چیست؟  •
 چیست؟  در انتخاب متریال ASTMو  ASMEتفاوت اصلی   •
 ASTMدسته بندی اطالعات بدست آمده از استاندارد جنس   •
 specificationمعرفی مرجع  برای انتخاب جنس مناسب بر اساس  •
 ASME B31.3 Appendix Aبررسی دقیق   •
 یک متریال به چه معناست؟   Gradeمرتبه یا  •
 تست کشش چیست؟  •
 مروری بر نمودار تنش کرنش  •
 خطای مجاز ساخت چیست و میزان مناسب آن طبق استاندارد چقدر است؟ •
 تعاریف استانداردهای ابعادی  •
 ASME Sec IIمعرفی  •
 ASTMو   AMSE Sec IIبررسی تفاوت معرفی ماده در استانداردهای  •
 ریال های پر کاربرد کدامند و چه خواصی دارند؟مت •
 استحکام از دیدگاه مهندسی به چه معناست؟  •
 کرنش -بررسی تاثیر درصد کربن بر نمودار تنش •
 چیست و معیار نرمی و تردی یک ماده چیست؟ (toughness) چقرمگی  •



 

 معرفی تست ضربه و انواع آن •
 تعریف سختی و شرایط بحرانی آن •
 جوش پذیری چیست؟  •
 pipingفی پرکاربردترین متریال حوزه معر  •
 معرفی و بررسی مرتبه های مختلف کربن استیل ها  •
 فوالد های ضد زنگ و نحوه تقسیم بندی آن •
 ASTM A312معرفی استاندارد  •
 ساختار آستنیتی •
 در استیل های ضد زنگ  TPمفهوم   •
 موارد مورد نیاز فوالد های ضد زنگ برای ورود به بازار کار   •
 مناسب چه محیطی است؟   316فوالد ضد زنگ گرید  •
 بررسی نامگذاری گرید فوالدهای ضد زنگ •
 ساختار فریتیک  •
 ساختار مارتنزیت  •
 ساختار دوپلکس  •
 می توان استخراج کرد؟  ASME B31.3چه اطالعاتی از  •
 (allowable stress)همه چیز درباره تنش مجاز  •
 (thickness)معرفی لوله بر اساس ضخامت  •
 minimum require thickness (MRT)حداقل ضخامت الزم برای یک لوله   •
 تاثیر خوردگی مجاز و کاراهای مکانیکی مجاز روی حداقل ضخامت مجاز چقدر است؟  •
 در چیست؟  (erosion) و سایش (corrosion) تفاوت خوردگی •
 و معرفی فاکتورها  (modified Hoop stress) هوپفرمول اصالح شده   •
 روش های بیان ضخامت  •
 (manufacture weight)بیان ضخامت به روش وزنی  •
 (schedule)بیان ضخامت به روش رده ضخامت  •
 ارتباط روش بیان ضخامت با رویکرد روش وزنی و رده ضخامت  •
 ASME B36.10بررسی   •
 (Thickness calculation)روند محاسبه ضخامت  •
 آنالیز ضخامت بدست آمده لوله  •
 لوله های غیر استاندارد! اشتباه برخی منابع  •
 APIمعرفی استاندارد  •
 چیست و چه شرایطی دارد؟  API 5Lلوله استاندارد  •
 TCهندبوک   •
 در پاالیشگاه و پتروشیمی میتوان استفاده کرد؟  API 5Lآیا از استاندارد  •
 (stainless steel)استاندارد ابعادی مربوط به فوالد های ضد زنگ  •



 

 (stainless steel)روش بیان ضخامت در فوالد های ضد زنگ  •
 آرایش انتهای یک لوله  •
 یک لوله بر اساس آرایش انتهای لوله به چند دسته تقسیم می شود؟  •
 (bevel ended)ای پخ خورده یک لوله معرفی آرایش انته •
 پخ خوردگی ته لوله چگونه زده می شود؟  •
 (plain ended)معرفی آرایش ته صاف یک لوله  •
 (thread ended)معرفی آرایش انتهای رزوه ای یک لوله  •
 برای رزوه زنی روی لوله از چه استانداردی باید استفاده کرد؟ •
 استاندارد رزوه پیچ ها  •
 و پیچ های متریک  (UNC) نگلیسیمعرفی پیچ های ا •
 BSPمعرفی پیج های استاندارد  •
 screw (SCR)و  thread (TRD)تفاوت رزوه کاری  •
 چیست؟  nominal pipe tapperرزوه مخروطی  •
 رزوه در چه شرایطی استفاده میشود؟  •
 پارامتر   7معرفی یک لوله بر اساس  •
 connection between pipesطرح اتصال بین لوله ها   •
 butt weldلب به لب  اتصال  •
 به چه دلیل است؟ (butt weld) در اتصال لب به لب (expansion gap) فاصله بین دو لوله •
 چیست؟  (root pass) پاسه ریشه •
 چیست؟  WPS(welding procedure specification)سند  •
 چگونه بررسی می شود؟  WPSصحت سند  •
 butt weldمزایا و معایب روش اتصال لب به لب   •
 چیست؟ (joint) نقطه اتصال  •
 (socket weld)اتصال ساکتی جوشی  •
 در اتصال سوکتی جوشی  (coupling) کارایی بوشن •
 (fillet)تعریف جوش مایچه ای  •
 (threat joint)اتصال رزوه ای  •
 (seal weld)آب بندی توسط جوش  •

 جلسه دوم
 اتصاالت بر مبنا نوع اتصالدسته بندی  •
 دسته بندی اتصاالت بر مبنا نوع کاربرد  •
 ASME B16.9بررسی دقیق   •
 به چه اتصالی می گویند؟  (wraught) اتصال کار شده •



 

 (cast)و ریخته گری  (forged) تفاوت محصوالت آهنگری •
 دسته بندی انواع اتصاالت بر اساس کاربرد  •
  (elbow)زانویی •
 نوییمفهوم شعاع چرخش در زا •
 بر اساس شعاع چرخش  (elbow) تقسیم بندی زانویی •
 (long radius)کوتاه و شعاع بلند   (short radius) تفاوت زانویی شعاع •
 (long radius elbow)خصوصیات زانویی شعاع بلند  •
 زوایای زانویی  •
 خاصیت انعطاف پذیری زانویی •
 چیست؟  (flexibility factor) فاکتور انعطاف پذیری •
 ASME B31.3 Appendix D300بررسی   •
 تاثیرات تغییرات دمایی بر خط لوله چیست؟  •
 بررسی عملکرد زانویی در خط لوله  •
 در سیستم پایپینگ returnعملکرد   •
 (reducer elbow)زانویی کاهنده  •
 معرفی یک زانویی •
 چیست؟  bendخم یا   •
 چیست؟  (ovality) معیار بیضی شدگی •
 استاندارد متئودولوژی و تلرانس ساخت یک خم   •
 سه روش سرد و سه روش گرم ساخت یک خم  •
 PFI ES 24بررسی استاندارد   •
 خطاهای هنگام خم کاری  •
 نازک شدگی پوسته خارجی هنگام کشش  •
 حل یک مثال در زمینه خم کاری  •
 چروک شدن جداره داخلی هنگام خمکاری  •
 (making branch)اتصاالت انشعاب ساز  •
 (TEE)راهی سه  •
 (reducing TEE)و سه راهی غیر معادل  (equal TEE) تفاوت سه راهی معادل •
 یک سه راهی را چگونه معرفی کنیم؟ •
  out let (o-let)معرفی قطعه   •
 branchو   headerتفاوت    •
 O-Letشرایط استفاده و نحوه اتصال  •
 pipeو  O-Letانواع اتصال  •
 چیست؟   o-letاستاندارد  •
 MSSاستاندارد معرفی و بررسی  •



 

 pipe to pipeروش انشعاب گیری  •
 (reinforcement pad/saddle)پد تقویتی  •
 جمع بندی استانداردهای انشعاب ها  •
 (reducer)عضو کاهنده و انواع آن  •
 (concentric reducer)کاهنده هم مرکز  •
 (eccentric reducer)کاهنده غیر هم مرکز  •
 انتخاب کاهنده مناسب در مسیر پمپ  •
 (no positive pocket)بود حباب هوایی اصل ن •
 دلیل استفاده کاهنده قبل از پمپ چیست؟  •
 (cap)اتصال درپوش  •
 اتصاالت رزوه ای و سوکتی •
 در اتصاالت به چه معناست؟  (class) کالس •
 نحوه نام گذاری کالس ها بر اساس میزان فشار   •
 انتخاب کالس اتصال مناسب برای یک لوله  •
 ASME B16.11بررسی دقیق استاندارد   •
 socket welding fittingsانواع اتصال ساکتی  •
 چیست؟  (half coupling) بیشترین کاربرد نیم بوشن •
 چیست؟ street elbowاتصال  •
 plugاتصال  •

 جلسه سوم
 flangeمعرفی فلنج  •
 معرفی استاردهای فلنج ها  •
 قانون تناسب بین فشار و دما •
 در فلنج ها  (class) قالبنحوه نامگذاری  •
 جدول تناسب بین دما و فشار  •
 DINو   ASMEتفاوت نامگذاری بر مبنا استانداردهای   •
 ASME B16.5بررسی دقیق استاندارد   •
 برای شرایط مختلف چه فلنجی انتخاب کنیم؟  •
 میان یابی خطی در چه شرایطی مجاز است؟  •
 شکل ظاهری فلنج ها  •
 اجزای تشکیل دهنده یک فلنج  •
 (face)صورت های فلنج  انواع •
 و شرایط استفاده  (raised face) فلنج لبه دار •



 

 و شرایط استفاده  (ring type joint) فلنج رینگی •
 (gasket)واشر آب بند  •
 و شرایط استفاده  (flat face) فلنج صورت تخت •
 (UG)و زیر زمینی  (AG) خطوط رو زمینی •
 حفاظت کاتدی خطوط زیر زمینی •
 IFسیستم ایزوله کردن خطوط زیرزمینی و فلنج  •
 شکل و نحوه قرارگیری فلنج ها •
 lap jointفلنج  •
 خوردگی گالوانیک چیست؟  •
 lap jointصورت فلنج  •
 جمع بندی صورت های فلنج ها و شرایط استفاده   •
 معرفی انواع فلنج ها بر اساس شکل ظاهری  •
 (weld neck)فلنج گردن جوشی  •
 markingمعرفی کلی یک فلنج  •
 slip-on (SO)فلنج  •
 soشرایط دو جوشه کردن فلنج   •
 سه روش برای دو جوشه کردن •
 تصاویر فلنج ها بر اساس شکل ظاهری  •
 (socket-welding flange)فلنج سوکتی  •
 (blind flange)فلنج کور کننده  •
 (thread flange)فلنج رزوه ای  •
 ASME B16.5ارد ابعاد و اندازه فلنج ها طبق استاند  •
 موارد اجرایی فلنج ها در صنعت •
 به چه معناست؟  (fit up) همراستا کردن •
 کردن فلنج ها  fit upنکات  •
 چگونه است؟ (two hole) آرایش دو سوراخه  •
 روش شماره گذاری سوراخ های یک فلنج  •
 معرفی و بررسی استاندارد اجرایی فلنج ها   •
 بررسی ترتیب بستن پیچ های یک فلنج  •
 (stud-bolt)ی دو سر مهره پیچ ها •
 (drilling)معرفی استاندارد سوراخ کاری پیچ ها  •
 استاندارد ابعادی پیچ های دو سر مهره  •
 استاندارد مهره ها  •
 پیچ های دو سر مهره  (marking) معرفی •
 انواع پیچ ها طبق استاندارد  •



 

 دسته بندی پیچ ها بر چه اساسی است؟ •
 استاندارد بررسی دقیق پیچ و مهره ها در  •
 به عنوان معروفترین استانداردهای جنس پیچ  ASTM A320و  ASTM A193معرفی  •
 (gasket)معرفی واشر آب بند  •
 نماد واشر آب بند در ایزومتریک •
 gasketمعرفی استانداردهای   •
 واشر های فلزی و انواع آن   •
 واشر های غیر فلزی   •
  (spiral wound gasket) واشر آب بند حلزونی پیچشی  •
 جزاء تشکیل دهنده واشر آب بند حلزونی پیچشی  ا  •
 استاندارد شیار دار کردن سطح فلنج  •
 تصاویر انواع واشر آب بند و کاربرد در صنعت  •
 (ring type joint gasket)واشر آب بند رینگی  •
 انواع واشر آب بئ بر اساس شکل ظاهری  •
 ASME B16.20بررسی دقیق استاندارد   •
 بر اساس رنگ  gasketتشخیص جنس   •
 ASME B16.21بررسی دقیق استاندارد   •
 (spectacle)معرفی قطعه عینکی  •
 کجا باید از عینکی استفاده کرد؟ •
 (spectacle)نماد عینکی  •
 چه تفاوتی دارند؟  spade , spacerقطعات  •
 ها استاندارد عینکی •
 pipingنحوه اجرا عینکی روی خط   •

 جلسه چهارم
 (valve)شیر آالت  •
 بندی انواع شیر آالت تقسیم  •
 یک شیر از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ •
 معرفی استانداردهای بدنه شیرآالت  •
 valveانواع بدنه یک  •
 بررسی دقیق استانداردهای شیر آالت  •
 معرفی استاندارد شیرآالت به تفکیک نوع شیر  •
 (gate valve)معرفی و بررسی شیر دروازه ای  •
 بررسی استاندارد شیر دروازه ای •



 

 جزا تشکیل دهنده شیر دروازه ایا •
 (bonnet)در پوش  •
 (disk)بند آور  •
 (seat)نشیمنگاه  •
 در شیر دروازه ای چییست؟  stemنقش ساقه یا  •
 trimاجزای  •
 تصاویر و نحوه قرار گیری شیر دروازه ای  •
 نسل بندی شیر آالت بر اساس قطعات داخلی •
 (parallel disk)شیر های صفحه موازی  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (knife gate valve) قوییشیر دروازه ای چا •
 (disk)بر اساس صفحه  (gate) دسته بندی شیرهای دروازه ای •
 (stem)انواع شیرهای دروازه ای با توجه به ساقه  •
 در شیر دروازه ای چیست؟ (yoke) دلیل استفاده از محافظ بیرونی •
 نحوه نام گذاری شیرهای دروازه ای •
 پیگرانی •
 چیست و چه وظیفه ای در سیستم پایپینگ دارد؟  (globe valve) شیر کروی  •
 دسته بندی شیرهای کروی بر اساس ساختار داخلی  •
 بررسی منحنی عملکرد شیرهای دروازه ای  •
 (quick opening valve)کاربرد شیرهای سریع باز شو   •
 (linear valve)شیرهای خطی  •
 portو   boreتفاوت مجرای گذر جریان  •
 دسته بندی انواع شیر بر اساس مجرای گذر جریان  •
 (rotary valve)شیر ربع گرد  •
 معرفی عملکرد و انواع شیر ربع گرد   •
 (plug valve)شیر سماوری •
 اصطالح قدیمی شیرهای سماوری  •
 روانکاری شیرها به چه صورت می باشد؟  •
 بررسی شیرهای سماوری در استاندارد •
 بررسی انواع شیرهای سماوری از نظر ورودی و خروجی شیر •
 (ball valve)شیر توپی یا گازی  •
 بررسی کاربرد و نحوه قرار گیری شیر توپی همراه تصاویر  •
 نمادگذاری و استاندارد های شیرهای ربع گرد  •
 کاربرد انواع شیرهای ربع گرد چیست؟ •
 ؟ شیرهای پروانه ای چیست و به چند نوع تقسیم می شود •
 بین دیسک و بدنه در شیر پروانه ای  (wearing) سایش •



 

 (quick opening)شیرهای سریع بازشو  •
 (check valve)شیرهای یک طرفه  •
 نماد گذاری شیرهای یک طرفه  •
 یک پمپ واجزاء آن  (discharge) و مسیر دهش (suction) مسیر مکش •
 معرفی معروف ترین و پرکاربرد ترین شیر های یک طرفه  •
 شیرهای یک طرفه  استاندارد •
 بررسی انواع مکانیزم های شیر های یک طرفه  •
 (diaphragm valve)معرفی و بررسی عملکرد شیر دیافراگمی  •
 استاندارد تست و بازرسی شیرآالت   •
 (shell test)تست پوسته و نحوه اجرای آن  •
 (seat test)تست نشتی نشیمنگاه و نحوه اجرا  •
 back seat testو   seat testتفاوت  •
 بررسی استاندارد تست و بازرسی برخی شیرآالت  •
 (pressure relieving device)دستگاه های تخلیه فشار چیست؟  •
 (safety & relief)معرفی شیر ایمنی و اطمینان   •
 کاربرد شیر ایمنی و شیر اطمینان و تفاوتشان در چیست؟  •
 (safety-relief)اطمینان -کاربرد شیر ایمنی •
 عملکردی شیرهای ایمنی و اطمینانمکانیزم  •
 فشار تنظیم در مکانیزم عملکردی شیرهای ایمنی و اطمینان چیست؟   •
 معادله ای بدست آوردن فشار تنظیم شیرهای ایمنی و اطمینان •
 (pop-action)عملیات باز شدن شیر و تخلیه فشار اضافی  •
 نماد گذاری شیرهای ایمنی و اطمینان •
 رهای ایمنی و اطمینان و المان ها بررسی دقیق منحنی واکنش شی •
 معرفی استاندارد شیرهای ایمنی و اطمینان •
 تفاوت شیرهای ایمنی و اطمینان حساس به فشار و دما   •
 PVSVشیرهای   •
 PVSVمعرفی استاندارد شیرهای   •
 بررسی اجزا داخلی شیرهای ایمنی و اطمینان   •
 (needle valve)کاربرد شیر سوزنی  •

  



 

 ی مدارک مهندسی()معرفی و بررس  فصل سوم
 جلسه اول

 نقشه خوانی •
 (draft)انواع نقشه  •
 PFDنمودار جریان فرآیند   •
 بررسی نمودار جریان فرآیندی  در یک سیکل نیروگاهی رانکین •
 استخراج می شود؟  PFDچه اطالعاتی از نقشه   •
 (design manual) دستورالعمل طراحی چیست؟  •
 PFDبررسی دقیق یک   •
 پتروشیمی بر چه اساسی است و به چه مواردی تعلق می گیرد؟بیمه یک پروژه نفت گاز  •
 در یک پروژه چیست؟  (process) وظیفه تیم عملیاتی •
 بررسی استاندارد ملی مهندسی ساختمان نفت  •
 گروه مهندسی پایپینگ به چند بخش تقسیم می شود؟  •
 PMS  (piping material specification)مدرک  •
 استخراج می شود؟   PMSچه اطالعاتی از مدرک   •
 کاتالوگ نویسی چیست؟   •
 (bench mark)نقطه سنجش  •
 و استاندارد آن  (layout) جانمایی •
 (overal plot plan)معرفی نقشه جانمایی کلی  •
 نکات اصلی که حین جانمایی باید در نظر گرفته شود  •
 شرایط یک تجهیز در نقشه جانمایی •
 حل مناسب آن در نقشه جانمایی کجاست؟ چیست و م flareتجهیز  •
 تقسیم بندی جغرافیایی نقشه جانمایی •
 در یک نقشه  جانمایی  (area) تعریف واحد جغرافیایی •
 (unit)واحد فرآیندی  •
 (unit plot plan)نقشه جانمایی یک واحد فرآیندی  •
 نشانه گذاری شمال و جهت وزش باد در یک نقشه جانمایی •
 در نقشه جانمایی کلیدر نظر گرفتن طرح توسعه  •
 بررسی دقیق یک نقشه جانمایی •
 دیوار محافظتی اطراف تانک ها •
 (key plan)کلید نقشه جانمایی چیست؟  •
 بررسی استاندارد جانمایی   •
 نحوه فاصله گذاری تجهیزات •



 

 جلسه دوم
 چیست؟ PMS  (piping material specification)مدرک  •
 چیست؟  (piping class) کالس پایپینگ •
 بر چه اساسی است؟ PMSطبقه بندی سرویس های پایپینگ در مدرک  •
 طراحی یکپارچه یک سیستم پایپینگ •
 نام گذاری پایپینگ کالس   •
 بررسی استانداردهای نام گذاری کالس پایپینگ •
 سیستم های اطفا حریق از چه سیالی استفاده می کنند و چه شرایطی دارند؟ •
 ستاندارد نامگذاری کالس پایپینگ بررسی دومین ا •
 PMSبررسی دقیق یک مدرک   •
 مقایسه دو روش نامگذاری پایپینگ کالس   •
 PMSآیتم های مهم در مدرک  •
 چیست و چه اطالعاتی به ما می دهد؟ PMSدر مدرک   (piping thickness) جدول ضخامت  •
 جدول کالس اتصاالت چیست و چه اطالعاتی از آن استخراج می شود؟  •
 (corrosion allowance)جدول خوردگی مجاز  •
 (branch connection table)جدول انشعاب ها  •
 (material description)جدول توضیحات جنس  •
 دستورالعمل استاندارد برای انتخاب فشار طراحی برست آوردن ضخامت سیستم یکپارچه چیست؟  •
 حل مثال برای بدست آوردن ضخامت برای   •
 جوشی با  لوله ته صاف و زروه ای  مرز استفاده لوله ته •
 جدول نوع اتصال و کالس   •
 2قوانین انتخاب ضخامت در سایز کمتر از  •
 برای بدست آوردن کمترین ضخامت عضو های رزوه ای ASME B31.3بررسی استاندار  •
 جدول کالس اتصاالت رزوه ای و سوکتی  •
 بررسی استاندارد سایز و کالس موجود برای اتصاالت  •
 PMSبررسی یک مدرک  •
 و کاربرد آن (nipple) تکه لوله •
 حداقل طول و ضخامت یک تکه لوله چقدر است؟  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (drain) مسیر تخلیه مایعات •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (vent) مسیر تخلیه گازها •
 LPD (low point drain)قانون طراحی  •
 HPV (high point vent)قانون طراحی  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (sample point) ل نمونه گیریمح •
 روی خط چه باید کرد؟  (instrument) برای نصب ابزار دقیق •



 

 اتصاالت یک تکه لوله به چه صورت است؟   •
 انواع تکه لوله بر اساس نوع اتصال •
 PMSجدول انشعاب گیری در مدرک   •
 روش های انشعاب گیری  •
 یری چیست؟ مزیت ها و معایب روش های انشعاب گ •
 معرفی ماتریس انشعاب ساز  •
 طرح مثال های انشعاب گیری از سایزهای مختلف  •
 چیست؟  weldoletمحدودیت روش   •
 بررسی دقیق استاندارد مربوط به انشعاب گیری و سایز های موجود هر عضو انشعاب ساز •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (reinforcement pad) پد تقویتی •
 الزم است؟   pipe to pipeآیا استفاده از پد تقویتی در تمام اتصال های  •
 محاسبه مساحت کم شده از لوله و شرایط استفاده و عدم استفاده پد تقویتی  •
 بررسی شرایط پد تقویتی در استاندارد •
 اشتباه بزرگ صنعت نفت گاز پتروشیمی در ارتباط با پد تقویتی  •
 ینگ و مخازن ذخیره تفاوت پد تقویتی در سیستم پایپ •
 حل مثال کاربردی محاسبه پد تقویتی •
 PMSبررسی جدول انشعاب گیری در مدرک   •
 بررسی جدول توضیحات جنس   •
 PMSبررسی و نحوه استفاده از استاندارد برای تهیه مدرک   •
 معرفی متریال پر کاربرد  •
 انتخاب انواع اتصاالت بر اساس استاندارد  •
 در حداقل ضخامت جنس های مختلف IPSو  ASMEتفاوت  •
 برای لوله های رزوه ای با توجه به دما چه جنسی برای آب بندی استفاده کنیم؟  •
 انتخاب واشرآب بند مناسب  •
 PMSبخش های غیر اجباری یک مدرک   •
 چیست؟ PMSدلیل الزامی نبودن برخی از جداول در مدرک  •
 PMSجدول مربوط به اطالعات فلنج ها در مدرک   •
 PMSبوط به اطالعات جوش کاری در مدرک جدول مر •
 چیست؟ PMSوظیفه اصلی تیم   •
 وظیفه اصلی طراح در یک پروژه چیست؟  •
 نویسی PMSانجام یک پروژه   •
 PMSبررسی استاندارد در راستای تدوین یک   •
 چیست؟  (Lining) پوشش دهی داخلی •
 معرفی نرم افزار برای نوشتن یک مدرک  •
 PMSهفت آیتم مهم در یک مدرک  •



 

 سوم جلسه
 استخراج می شود؟  PFDچه اطالعاتی از مدرک   •
 P&ID (piping and instrument diagram)معرفی مدرک   •
 استخراج می شود؟   P&IDچه اطالعاتی از مدرک   •
 P&IDمشخصات مدرک  •
 چیست و چه اطالعاتی دارد؟  (line number) شماره خط •
 P&IDبررسی یک نقشه   •
 پایپینگ چیست؟کاربرد ابزار دقیق در سیستم   •
 P&IDنحوه خواندن اطالعات از نقشه   •
 به چه معناست؟   P&IDخطوط ضخیم و نازک در نقشه  •
 اطراف یک تانک  P&IDبررسی نقشه   •
 (nozzle)تعریف و عملکرد نازل  •
 (level)مفهوم لول  •
 چیست؟  P&IDمهمترین اطالعات بدست آمده از نقشه   •
 مهندس پایپینگ چه وظیفه ای دارد؟  •
 از دید مهندس پایپینگ چیست؟ P&IDیری نقشه الزام یادگ •
 P&IDقوانین پایپینگ در کنار استفاده از نقشه  •
 P&IDآموزش نقشه خوانی  •
 یک نقشه چیست؟  (legend) راهنمای •
 به په معنا هستند؟  P&IDعالمت های نقشه   •
  P&IDبررسی استاندارد مربوط به مفهوم عالیم نقشه   •
 ؟ اولین قدم در خواندن یک نقشه چیست •
 P&IDشماره خط در نقشه   •
 چیست؟ (line list) لیست خط ها •
 P&IDنحوه نقشه خوانی  •
 چیست؟ (line list) مدرک لیست خطوط  •
 شامل چه اطالعاتی می شود؟  Line Listمدرک  •
 line listنگارش یک  •
 چیست؟ (line number) شماره خط •
 وجود دارد؟  line numberچه اطالعات و آیتم هایی در یک  •
 را چه کسی تدوین می کند؟   line numberمدرک  •
 line listبررسی یک مدرک  •
 ASME B31.3تعریف سرویس طبق کد  •
 در کد  (utility) تعریف سیاالت تاسیساتی •



 

 چیست؟  (utility) کاربرد سیاالت تاسیساتی •
 در کد  (hazardous) تعریف سیاالت خطرناک •
 آیا روغن داغ طبق کد جز سیاالت خطرناک حساب می شود؟  •
 در کد  (normal) تعریف سیاالت عادی •
 بررسی استاندارد مربوط به سرویس سیاالت   •
 دسته بندی سرویس سیاالت در پروژه ها  •
 سیال سرد ورودی و سیال سرد خروجی  •
 line numberبررسی اطالعات اصلی یک  •
 line numberانواع عایق ها در یک  •
 (man hole)دریچه آدم رو  •
 P&IDتوضیح جزییات نقشه   •
 دیگر  P&IDی یک نقشه  بررس •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (separator) جدا کننده •
 چیست؟  P&IDتفاوت شیرهای توپر و توخالی در نقشه   •

 جلسه چهارم
 (isometric)نقشه آیزومتریک  •
 از جداول و اطالعاتی در نقشه ایزومتریک وجود دارد؟  •
 در نقشه ایزومترک  (BOM: bill of material) لیست اقالم  •
 نقشه ایزومتریک چیستند؟ مراجع •
 بررسی یک نقشه ایزومتریک  •
 نشان دادن جهت شمال در نقشه ایزومتریک  •
 نکات نقشه ایزومتریک  •
 تعریف خط اندازه •
 بدست آوردن مقدار لوله از نقشه ایزومتریک  •
 نمایش ارتفاع لوله در نقشه ایزومتریک   •
 ایزومتریک تفاوت شمال نقشه و شمال جغرافیایی واحد اجرا در نقشه  •
 چه اطالعاتی از نقشه ایزومتریک استخراج می شود؟  •
 شرایط و قوانین تست های آمده در نقشه ایزومتریک  •
 معرفی استاندارد قوانین اجرایی تست خط  •
 تفاوت شرایط عملیاتی، طراحی و تست •
 چیست و چه تاثیری روی خط پایپینگ می گذارد؟ (sun expose) دمای تابش خورشید  •
 سیاالتی برای تست استفاده می شوند؟ چه  •
 tracingمفهوم  •



 

 و استاندارد آن (tube) معرفی تیوب  •
 محدوده کاری پایپینگ •
 و تیوب  pipeتفاوت  •
 کاربرد تیوب )درون تجهیز( •
 سه دسته لوله از دیدگاه استرس آنالیز  •
 در نقشه ایزومترک چیست و چه اطالعاتی دارد؟  (BOM :bill of material) لیست اقالم  •
 بررسی خطوط نقشه ایزومتریک •
 در ایزومتریک چیست؟  (elbow) نماد زانویی •
 M.T.O (material take off)نحوه انجام  •
 معرفی یک اتصال •
 بررسی و نکات یک خط در نقشه آیزومتریک  •
 کلمات اختصاری نقشه ایزومتریک به چه معنا هستند؟  •
 فرم اجرای یک فلنج در نقشه ایزو متریک  •
 fieldو  shopمفاهیم  •
 چیست؟  (joint) مفصل •
 (assembly)سرهم بندی •
 (spool)سرهم بندی چند قطعه  •
 مفصل گذاری در یک نقشه ایزومتریک  •
 نماد مفصل ها در دفاتر فنی •
 تحلیل مفصل ها در نقشه ایزومترک  •
 چیست و کاربرد آن در پروژه چیست؟  DIAINCH (diameter inch)جدول  •
 spoolو  (joint) ارتباط مفصل •
 ها چیست؟ spoolعوامل اصلی تقسیم بندی مفصل ها و  •
 سازی را بعهده دارد؟  spoolکدام گروه وظیفه  •
 نقشه ایزومتریک  B.O.Mبررسی   •
 چیست؟  swageقطعه  •
 چیست؟  reducerو   swageتفاوت  •
 اتصاالت دو سر یک شیر اطمینان  •
 F.F.Wو   F.Wمفاهیم   •
 (offset)چرخش لوله  •
 تقسیم می شوند؟چرخش لوله به چند دسته  •
 offset 2Dنحوه نمایش   •
 offset 3Dنحوه نمایش   •
 تغییر کالس در سیستم پایپینگ •
 دلیل اهمیت فلنج در پایپینگ •



 

 دلیل تغییر کالس در یک خط چیست؟ •
 ISOدر نقشه  (spacer) نحوه نمایش عینکی •
 spacerنحوه اجرا  •
 انواع ابزار دقیق در حوزه پایپینگ •
 transmitterو  transmeterتفاوت  •
 PT (pressure transmitter)نحوه اجرا  •
 به چه معناست؟  isoدر نقشه   holdمعنی کلمه  •

  



 

 یندی(آ )طراحی پایپینگ اطراف تجهیزات فر فصل چهارم
 جلسه اول

 مراحل انجام یک پروژه  •
 (mechanical drawing)نقشه طراحی مکانیکی اجزا  •
 بررسی نقشه مکانیکال یک پمپ  •
 بخش طراحی •
 طراحی پایپینگ اطراف تجهیزات نکات مهم  •
 قواعد و قوانین طراحی پایپینگ اطراف پمپ ها  •
 پمپ ها از نظر عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند؟  •
 (centrifugal)پمپ گریز از مرکز  •
 نحوه عملکرد پمپ گریز از مرکز  •
 (Positive displacement)پمپ ها جابه جایی مثبت  •
 بت اصول کارکرد پمپ های جابه جایی مث •
 تقسیم بندی پمپ های جابجایی مثبت  •
 سیستم   (head) تعریف هد  •
 دبی جریان -بررسی نمودار هد  •
 کاربرد پمپ برای ایجاد هد مورد نیاز  •
 مفهوم هد پمپ  •
 دبی پمپ ها -نمودار هد  •
 تعیین پمپ مورد نیاز به کمک هد پمپ و هد سیستم  •
 (ran out)نقطه بیشترین دبی  •
 (shut off head)نقطه بیشترین هد  •
 بازدهی یک پمپ  •
 دبی پمپ -نمودار بازدهی •
 یا بهترین بازده پمپ چیست؟  BEFنقطه  •
 BEPخواص نقطه   •
 یک پمپ  NPSHتعریف  •
 دبی -NPSHنمودار  •
 مورد نیاز  NPSHتعریف  •
 NPSH (available)تعریف موجود  •
 منحنی های مشخصه پمپ  •
 روند انتخاب یک پمپ  •
 مورد نیاز پمپ  NPSHراهکارهای کاهش   •



 

 مورد نیاز  NPSHتاثیر تغییر پروانه پمپ بر  •
 مورد نیاز  NPSHتاثیر تغییر دور پمپ بر   •
 مورد نیاز  NPSHتاثیر تغییر چشمه پروانه بر   •
 مورد نیاز  NPSHبر   Inducerتاثیر نصب  •
 NPSH avaراهکارهای افزایش   •
 دارد؟  NPSH avaافزایش فشار موجود در مسیر ساکشن پمپ چه تاثیری در  •
 چیست؟  (booster pump) پمپ تقویت کننده •
 NPSH avaتاثیر افزایش سرعت بر  •
 مضررات افزایش سرعت سیال چیست؟ •
 NPSH avaتاثیر افزایش ارتفاع بر   •
 NPSH avaتاثیر کاهش فشار بخار بر   •
 چیست؟افت فشار های یک سیستم پایپینگ  •
 NPSH avaتاثیر کاهش افت فشار بر   •
 راهکارهای کاهش افت فشار  •
 بهینه ترین میزان لوله قبل پمپ چقدر باید باشد؟  •
 یک پمپ  P&IDبررسی   •
 مقایسه سایز لوله در مسیر مکش و دهش لوله  •
 انتخاب کاهنده مناسب قبل از پمپ با توجه به مسیر ساکشن •
 (strainer)و صافی  (filter) تفاوت فیلتر •
 معرفی و بررسی استاندارد صافی ها و فیلترها  •
 شکل  Tصافی  •
 yصافی های نوع  •
 نحوه اتصال صافی ها  •
 استاندارد اتصاالت خاص چیست؟  •
 (basket type)صافی های نوع سبدی  •
 انتخاب شیر مناسب در مسیر مکش پمپ  •
 دلیل استفاده از شیر یک طرفه در مسیر دهش پمپ چیست؟ •
 (water hammer)پدیده ضربه کله قوچی  •
 در خطوط بخار  (hammering) تاثیر ضربه کله قوچی •
 تله بخار چیست و چه وظیفه ای دارد؟ •
 (access way)مفهوم شرایط دسترسی  •
 (maintenance space)مفهوم فضای دسترسی  •
 شرایط تجهیز در طراحی مسیر یک سیستم پایپینگ  •
 (min flow)مسیر کمینه دبی  •
 پمپ چیست؟  (feed drum) ن تغذیهمخز •



 

 آرایش های مختلف پمپ ها  •
 معرفی و نام گذاری طراحی یک به یک پمپ ها  •
 معرفی و نام گذاری طراحی دو به یک پمپ ها  •
 محاسبات هیدرولیکی پمپ  •
 بررسی پمپ ها در کتاب هانت •
 معرفی استاندارد پمپ ها  •
 تقسیم بندی پمپ ها بر اساس هندسه  •
 (tie in)نقطه اتصال  •
 نکات جانمایی پمپ ها  •
 مکان قرارگیری پمپ از لحاظ ارتفاع •
 انواع برخوردها در سیستم لوله کشی  •
 طراحی مسیر تغذیه پمپ  •
 طراحی مسیر تخلیه پمپ  •
 نحوه قرار گیری صافی در خط  •
 دسترسی اپراتور در طراحی خطوط  •
 تاثیر شیرهای یک طرفه خاص بر مسیر دهش پمپ  •

 جلسه دوم
 (drum)معرفی تجهیز درام  •
 از لحاظ قرار گیری drumانواع  •
 از لحاظ کاربرد  drumانواع  •
 چیست و چه وظیفه ای دارد؟  (feed drum) درام تغذیه •
 (seperation drum)درام جداساز  •
 نحوه جداسازی گاز و مایع در درام جدا کننده •
 surge drumتجهیز  •
 قواعد کلی طراحی درام  •
 ها بر اساس کتاب هانت قواعد جانمایی درام  •
 چیست؟  baffleصفحه   •
 اجزاء تشکیل دهنده درام  •
 (vertical drum)درام عمودی  •
 (horizontal drum)درام افقی  •
 پایه های یک درام از چه جنسی است؟ •
 موقعیت نصب ابزار دقیق بروی درام  •
 در درام ها  (man hole) دریچه های ورود و خروج •



 

 یک درام   P&IDبررسی نقشه   •
 جدا سازی مایعات در یک درام سیستم  •

 جلسه سوم
 (exchanger)مبدل  •
 وظیفه اصلی مبدل ها چیست؟ •
 استاندارد مبدل ها چیست؟  •
 انواع مبدل ها  •
  (shell and tube)مبدل پوسته لوله •
 (plate)مبدل صفحه ای  •
 (spiral)مبدل پیچشی  •
 (double pipe)مبدل دو لوله  •
 (air cooler)مبدل کولر هوایی  •
 ساختمان داخلی و کاربرد مبدل پوسته لوله  •
 shell and tubeنکات طراحی مبدل  •
 shell and tubeانواع مبدل  •
 فضای تعمیرات  نگه داری مبدل ها •
 روش های تمیز کردن تیوب های مبدل •
 مبدل های صفحه چیست و چه کاربردی دارند؟ •
 ساختمان یک مبدل صفحه ای •
 کاربرد مبدل های پیچشی  •
 air coolerبرد و انواع ساختار و کار  •
 ها  air coolerتصاویری از نحوه اجرا  •
 فضای تعمیرات نگهداری اطراف مبدل ها  •
 air coolerموارد و نکات طراحی مبدل  •
 pipe rackدر یک  air coolerمحل قرارگیری   •
 ها بر اساس کابرد   air coolerانواع  •
 انواع مبدل ها  •
 ساختمان درونی مبدل ها  •
 shell & tube ساختمان درونی مبدل •
 shell & tubeدر مبدل  (pass) تعریف پاس •

 جلسه چهارم
 چیست و چه کاربردی دارد؟  (tower) برج یا ستون •



 

 قرار می گیرد؟   towerچه تجهیزاتی در اطراف یک  •
 در کتاب هانت  towerبررسی  •
 gravity flowمفهوم  •
 بر جانمایی تجهیزات  gravity flowتاثیر  •
 towerیک  (heating) مجموعه گرمازا •
 بررسی جانمایی تجهیزات  •
 towerجهت جریان در سیستم پایپینگ اطراف  •
 towerفضای مورد نیاز تعمیرات نگهداری موتور پمپ در اطراف  •
 چیست؟  model reviewجلسات   •
 عمودی   reboilerفضای تعمیرات نگهداری  •
 بر اساس کتاب هانت  Towerچک لیست  •
 (tower skirt)ساپورت دامنی شکل تاور  •

 جلسه پنجم 
 (tank)تانک ذخیره  •
 تانک ذخیره چیست و چه کاربردی دارد؟  •
 انواع و شکل های مختلف تانک ها و تصاویر آن ها  •
 محل ساخت تانک ها کجاست؟ •
 کد و استانداردهای تانک ها  •
 طراحی اطراف تانک  •
 (tank farm)زمینی قرارگیری تانک ها  •
 آینده نگری در طراحی •
 گذاری تانک ها چیست؟ عامل اصلی فاصله  •
 استانداردهای فاصله گذاری تانک ها  •
 (dike wall)دیوار حائل اطراف تانک ها  •
 استاندارد ساخت تانک  •
 مفهوم کورس در تانک  •
 محل قرار گیری نازل های یک تانک به چه صورت است؟  •
 (nozzle orientation)نقشه محل قرارگیری نازل ها   •
 استخراج می شود؟  nozzle orientationچه اطالعاتی از نقشه  •
 نحوه خواندن زاویه نازل ها  •
 توسط کدام دیسیپلین مهندسی طراحی می شود؟  (nozzle orientation) نقشه محل قرارگیری نازل ها •
 الزامات طراحی تانک ها بر اساس استاندارد  •
 انواع نازل های تانک •



 

 بخش های مختلف یک تانک •
 در تانک چیست؟  sumpمفهوم  •
 چه مسیرهای کمکی در تانک مورد نیاز است؟  •
 hatchروش لول سنجی  •
 فنداسیون مخزن  •
 anchor boltکاربرد  •
 anchor chairمفهوم  •
 (fire fighting)سیستم اطفاء حریق تانک ها  •
 clip listمدرک  •
 nozzle orientationبررسی یک نقشه   •
 pump outو   pump inمفهوم  •
 clip listبررسی مدرک  •
 بررسی دقیق تصاویر و نحوه جرا تانک و طراحی اطراف آن  •

 جلسه ششم
 کمپرسورها  •
 طراحی اطراف کپرسورها  •
 تقسیم بندی کمپرسورها  •
 (centrifugal)کمپرسورهای گریز از مرکز  •
 استانداردهای کمپرسورها  •
 تجهیزات اطراف کمپرسور  •
 افتد؟چیست و چه مواقعی اتفاق می  (surge) برگشت جریان •
 (sleepage)پدیده برگشت سیال  •
 بررسی اتاق فرمان یک واحد گازی •
 بررسی کمپرسورها در کتاب هانت •
 جانمایی کمپرسورها  •
 (driver)مدل های مختلف محرک ها   •
 استفاده از توربین گاز به عنوان محرک کمپرسور  •
 تصاویر توربین گاز •
 (fog)سیستم تولید مه  •
 شرایط محیطی اطراف توربین گاز •
 ایط درام قبل از کمپرسور شر •
 کوپل توربین گاز و کمپرسور   •
 نحوه جانمایی توربین و کمپرسور  •



 

 فضای تعمیرات نگهداری توربین و کمپرسور  •
 چیست؟  (break flange) فلنج قطع کننده •
 لزوم مسقف بودن فضای جا نمایی کمپرسور  •
 knock outدرام  •
 (possitive displacement)کمپرسورهای جابجایی مثبت  •
 ساپورت گذاری اطراف کمپرسورها  •
 (water wash)سیستم خنک سیال قبل از کمپرسور  •

  



 

 )اصول انتخاب ساپورت سیستم لوله کشی( فصل پنجم
 جلسه اول

 (pipe rack)سازه های فلزی بستر لوله  •
 pipe rackبررسی تصاویر و کاربرد   •
 pipe rackنکات طراحی  •
 کتاب هانت   pipe rackبررسی جانمایی  •
 route studyیا    single lineمعرفی نقشه  •
 pipe rackدر  (buckling) پدیده کمانش •
 pipe rackدر  (deflection) پدیده خیز  •
 pipe rackنحوه چینش لوله ها روی یک  •
 pipe rackارتفاع طبقات   •
 pipe rackنحوه قرار گیری تجهیزات در   •
 pipe rackی آینده در عرض یک  فضای مورد نیاز برا •
 pipe rackعرض  •
 چقدر باید باشد؟  pipe rackفاصله دو لوله در یک   •
 (line spacing)جدول فاصله خطوط  •
 pipe rackنکات دسترسی  •
 expansion loopمفهوم  •
 چیست؟  expansion loopوظیفه اصلی   •
 انواع لوپ ها  •
 تصاویر لوپ   •
 لوپ دوبعدی و سه بعدی  •
 (piping plan)نقشه لوله کشی  •
 piping planبررسی یک نقشه   •
 فاصله گذاری لوله ها   •
 pipe rackروی  expantion loopنحوه قرار گیری  •
 piping planاطالعات استخراج شده از  •
 piping planدر نقشه   pipe rackدلیل باالتر بودن لوله ها از سطح  •
 چیست؟  (shoe) کفشک •
 Piping planنحوه نمایش عایق لوله در نقشه   •
 piping planمفاهیم و عالمت های نقشه   •
 piping planو   route studyتفاوت نقشه   •
 piping planتعریف مقاطع در نقشه   •



 

 piping arrangementبررسی چند  •
 (steam trap)مفهوم و کاربرد تله بخار  •
 pipe rackکاربرد اهرم در  •

 جلسه دوم
 (support)تکیه گاه  •
 مراحل و اهداف ساپورت گذاری چیست؟  •
 دسته بندی گروه مهندسی پایپینگ •
 مدارک مورد استفاده در ساپورت گذاری  •
 چیست؟ (standard support) مدرک استاندارد ساپورت •
 و انواع آن  (resting support) تکیه گاه وزنی •
 کاربرد ساپورت های وزنی •
 ایی دارد؟ چیست و چه کاربرده (shoe) ساپورت کفشک •
 در ساپورت کفشک  (thermal movement) حرکت ناشی از حرارت •
 انواع اجراء ساپورت کفشک  •
 روش اجرا سپری  •
 saddleروش اجرا  •
 (clamp) روش اجرا کلمپ  •
 ارتباط ضخامت عایق و ارتفاع ساپورت   •
 انواع و کاربرد عایق ها  •
 عایق حفاظت شخصی چیست؟ •
 tracingانواع  •
 ساپورت گذاری تاثیر عایق بر  •
 ضخامت عایق  •
 بررسی تصاویر و نحوه اتصال کفشک ها  •
 ها  tracingبررسی تصاویر  •
 و تفاوت آنها dummy-legو   trunnionساپورت   •
 dummy legو  trunnionنکات اجرایی ساپورت های  •
 (vent hole)محفظه خروج دود  •
 dummy legو  trunnionبررسی تصاویر ساپورت های   •
 adjustable trunnionمفهوم و کاربرد  •
 (spring)ساپورت فنری  •
 (hanger)ساپورت آویز  •
 تایپ های ساپورت فنری  •



 

 بار سرد و بار گرم  •
 (traveling)جابجایی فنر ساپورت فنری  •
 tie rod hangerساپورت  •

 جلسه سوم
 standard supportبررسی مدرک  •
 نامگذاری ساپورت  •
 نکات انتخاب جنس ساپورت  •
 سپری  بررسی نحوه اجرا ساپورت •
 قوائد تکیه گاه گذاری  •
 spanتعریف مفهوم  •
 تاثیر میگذارد  spanچه عواملی بر  •
 support specificaionمدرک  •
 طبق استاندارد   spanدستورالعمل محاسبه  •
 (stiffness)ضریب صلبیت  •
  spanبررسی استاندارد جدول •
 ها  spanشرایط ساپورت گذاری و  •
 spanتاثیر تغییر مسیر بر  •
 spanتاثیر بار متمرکز بر  •
 (restrict)قیود  •
 تاثیر قیود بر لوله ساپورت گذاری شده  •
 به چه معناست؟ anchorنقطه  •
 چیست؟  line stopساپورت  •
 چیست؟ guide lineساپورت   •
 نماد قیود و ساپورت ها  •
 سیستم لوله کشی چه تنش هایی دارد؟  •
 انواع تنش های اولیه  •
 ی ناشی از فشار چه زمانی ایجاد می شوند؟تنش ها •
 (expansion)لزوم کنترل انبساط لوله  •
 روش های کنترل انبساط لوله  •
 (flexibility)مفهوم انعطاف پذیری  •
 مقایسه انعطاف پذیری لوله و زانویی •
 شاخص انعطاف پذیری  •
 فاکتور انعطاف پذیری  •



 

 شعاع میانگین یک زانویی  •
 ندسی مشاور سوال مهم آزمون ورودی شرکت مه •
 محاسبه افزایش طول یک خط پایپینگ •
 (site condition)مدرک شرایط سایت  •
 بررسی استاندارد انعطاف پذیری  •
 محاسبه اختالف دما برای میزان انعطاف پذیری  •
 بررسی حرکت لوله در تصاویر  •
 لوله  snake motionحرکت  •
 طراحی متاثر از انبساط و انقباض لوله  •
 تقریبی چه میزان انبساط را تحمل میکند؟هر زانویی به طور  •
 Z- bendتعریف  •
 line stopشرایط مورد نیاز بین دو  •
 بررسی مثال ساپورت گذاری و قید گذاری خط  •
 expansion jointکاربرد  •
 z bendو  expansion loopمثال های کاربردی   •
 z bendکاربرد و ساختار  •
 z-bendبدست آوردن حداقل طول در یک  •
 نحوه حرکت حلقه  •
 چیست؟  expansionعامل موثر در جذب و کنترل   •
 موقعیت قرار گیری تکیه گاه ها •
 چیست؟  Lمحل قرارگیری تکیه گاه  •
 (frame)قاب  •
 (cantilever)دستک  •
 T-postمحل قرارگیری  •
 bracketمحل قرارگیری   •
 sleeper wayمحل قرارگیری تکیه گاه   •
 رسی تصاویر و نحوه اجرا محل قرارگیری ساپورت ها بر •

 جلسه چهارم
 ساپورت گذاری تجهیزات •
 نحوه ساپورت گذاری مخازن عمودی   •
 نحوه ساپورت گذاری مخازن افقی  •
 (drum)بررسی تصاویر و نحوه اجرا ساپورت های درام  •
 فنداسیون چیست؟ •



 

 sleeper wayتفاوت فنداسیون و  •
 فنداسیونقسمت های مختلف  •
 شرایط قسمت های فنداسیون •
 تفاوت فنداسیون در مخزن، درام و پمپ  •
 play formنحوه طراحی  •
 (checker plate)صفحات شطرنجی  •
 (grating)صفحات پنجره ای  •
 (handrail)لزوم استفاده از نرده  •
 kick plateدلیل استفاده از  •
 لزوم استفاده از عینکی •
 در کتاب هانت  platformبررسی نکات   •
 platformبررسی فضای دسترسی روی   •
 اطراف درام  plat formترکیب های مختلف ساپورت و  •
 درام  skirtساپورت  •
 ساپورت گذاری مبدل ها  •

  



 

 )طراحی مسیر تخلیه، سیستم بخار و ...( فصل ششم 
 جلسه اول

 drainو  ventطراحی خطوط  •
 P&IDدر نقشه  vent & drainنحوه عالمت گذاری  •
 drainمسیرهای تخلیه  •
 ventمسیرهای تخلیه  •
 در خطوط پایپینگ drainو   ventبررسی تصاویر مسیر  •
 انواع تست های نشتی  •
 IPSاستاندارد  •
 IPSقسمت های مختلف استاندارد  •
• standard drawing چیست؟ 
 IPSنحوه نام گذاری استاندارد  •
 IPSبررسی بخش های مختلف استاندارد  •
 ت فشار یک خط چیست؟ اقدامات الزم قبل از تس •
 سیال تست چیست؟ •
 شرایط عمومی تست فشار  •
 انواع تست فشار  •
 مراحل انجام تست فشار  •
 نحوه کور کردن یک خط  •
 تمیز کاری خط چگونه است؟   •
 پرفشار کردن خط بر چه اساسی است؟ •
 دلیل استفاده از ابزار دقیق در تست فشار خط  •
 میزان فشار مورد نیاز برای پرفشار کردن خط  •
 محاسبه فشار تست نحوه   •
 شرط اصلی استفاده از فرمول محاسبه فشار تست  •
 کیفیت آب مورد استفاده در تست •
 محل و شرایط استفاده از هوا برای تست خط  •

 جلسه دوم
 سیستم های بخار و خطوط کندانس •
 انواع بخار  •
 چیست  drip legمسیر  •



 

 دلیل خروج کندانس چیست؟ •
 steam trapتله بخار  •
 normally openمفهوم  •
 normally closeمفهوم  •
 drip legبررسی استاندارد برای مسیر   •
 drip legانواع مدل مسیر  •
 drip legدومین نحوه اجرای مسیر  •
 بررسی نحوه اجرا و تصاویر تله بخار  •
 اجزا سیستم توزیع بخار  •
 ارزش بخار در یک سیستم  •
 steam trapتله بخار  •
 انواع مختلف تله بخار  •
 تله بخار نحوه عملکرد  •
 طراحی مسیر تله بخار  •
 صافی و فیلتر مسیر تله بخار  •
 لزوم استفاده از تله بخار   •
 تاثیر تله فشار در هزینه انرژی  •
 میزان اتالف بخار از انواع تله بخار   •
 بررسی انواع تله بخار  •
 flash steamمفهوم  •
 flash tankمفهوم  •
 تصاویر مسیر تله بخار در صنعت  •

 جلسه سوم
 (control valve)طراحی سیستم پایپینگ اطراف یک شیر کنترل  •
 شیر کنترلی چیست و چه وظیفه ای دارد؟  •
 نحوه نمایش شیر کنترلی در نقشه •
 تایپ های مختلف شیر کنترلی •
 مفهوم پایین دست و باال دست •
 انواع و کارکرد عملگرهای شیر کنترلی  •
 مسیر اصلی اطراف شیر کنترلی •
 by passمسیر کنار گذر یا   •
 مفهوم نماد شیر توپر در نقشه چیست؟  •
 سایزینگ شیر کنترلی  •



 

 ضریب شیر چیست؟  •
 ارتباط ضریب شیر و سایز شیر •
 دلیل استفاده از کاهنده قبل از شیر کنترلی چیست؟  •
 فرمول محاسبه ضریب شیر  •
 control setمجموعه  •
 ساپورت های خط شیر کنترلی •
 control setطراحی  •
 control setتصاویر چیدمان  •
 IPSدر استاندارد  control setبررسی   •

 جلسه چهارم
 طراحی سایر شیرآالت  •
 نکات اصلی طراحی اطراف شیرآالت  •
 بهترین محل دسترسی دسته شیر   •
 چه زمانی دسته شیر کنترلی زاویه دار میشود؟  •
 زاویه دار کردن دسته شیر   •
 میگیرد؟ آیا دسته شیر در هر زاویه ای قرار  •
 محاسبه زاویه دسته شیر فلنجی  •
 زاویه قرارگیری دسته شیر اتصال جوشی یا رزوه ای •
 (check valve)جانمایی و نحوه طراحی شیر های یک طرفه  •
 انتخاب شیر یک طرفه مناسب خط  •
 وظیفه و کاربرد اصلی شر یک طرفه در خط پایپینگ  •
 طراحی پایپینگ اطراف شیرهای ایمنی و اطمینان •
 ر ایمنی و اطمینان نماد شی •
 مسیر تخلیه شیر ایمنی و اطمینان •
 بررسی انواع مسیر تخلیه شیرهای ایمنی و اطمینان  •
 تجهیزات اطراف شیر ایمنی و اطمینان •
 استاندارد محاسبه سایز شیرها ایمنی و اطمینان  •
 shut offخاصیت های شیر  •
 expanderکاهنده و   •
 اف تانک ساپورت گذاری خط شیر ایمنی و اطمینان در اطر •
 PSVاستاندارد نصب شیر های ایمنی اطمینان  •
 PSVتصاویر   •



 

 جلسه پنجم 
 طراحی ابزار دقیق و ایمنی •
 جمع بندی طراحی اطراف تجهیزات •
 IPSاستاندارد  •
 IPSتاریخچه و منشا استاندارد  •
 IPSخصوصیات استاندارد  •
 استاندارد شرکت گاز •
 IPSگروه های مختلف استاندارد  •
 دیسیپلین چیست؟  •
 IPSاستاندارد  drawingپوشه  •
 IPSنام گذاری استانداردهای  •
 IPSمعنای حرف دوم در استاندارد  •
 IPSسومین حرف استاندارد  •
 IPSکاراکتر آخر استاندارد  •
 pipelineو   pipingاستاندارد های  •
 IPSمهمترین استانداردهای   •
 استانداردعبارات مهم  •
 IPSروش های طراحی بر اساس استاندارد  •
 طراحی پایه  •
 طراحی تفصیلی •
 نکات ایمنی و اطمینان •
 بررسی نکات ایمنی و اطمینان روی تصاویر  •
 دوش آب ایمنی چیست؟  •
 نکات طراحی ابزار دقیق •
 لوله کشی ابزار دقیق  •
 اتصاالت ابزار دقیق  •
 اندازه گیر سطح چیست؟ •
 قانون ظرف های مرتبط چیست؟ •
 side glassمفهوم  •
 اندازه گیر دما و فشار  •
 اندازه گیر جریان  •
 نحوه نصب ابزار دقیق  •
 چیست؟  hook upنقشه  •
 نحوه مدلسازی ابزار دقیق  •



 

 trim lineمفهوم  •
 فلنج اندازه گیری دبی چیست؟ •

  



 

 )سایزینگ و محاسبات سیستم پایپینگ( فصل هفتم
 جلسه اول

 سایزینگ سیستم لوله کشی  •
 سایزینگ لوله عوامل موثر بر  •
 line sizing specificationمدرک  •
 انواع سیال بر اساس فاز سیال •
 سایزینگ لوله تک فاز مایع  •
 روند محاسبه سایز  •
 معادالت سرعت و افت فشار  •
 darcy-wisbakhمعادله  •
 بررسی دیاگرام مودی  •
 مقایسه عامل محدود کننده سرعت و افت فشار  •
 تشخیص محدود کننده  •
 سایز حل مثال برای  تعیین  •

 جلسه دوم
 pipenetنرم افزار  •
 pipenetکاربرد نرم افزار  •
 pipenetتعریف یک پروژه در نرم افزار  •
 تنظیمات اولیه نرم افزار  •
 معرفی لوله در نرم افزار  •
 hazen williamsرابطه   •
 ( (nodeتعریف گره  •
 تعریف گره ورودی و خروجی  •
 نحوه ورودی دادن به نرم افزار   •
 مشخص کردن وضعیت لوله  •
 بررسی نتایج   •
 بدست آوردن سایز لوله و انشعاب ها  •
 حل دومین مثال سایزینگ  •
 انتخاب سایز لوله ها با توجه به محاسبات انجام شده  •
 حل مثال سایزینگ برای نفت  •
 تفاوت نفت و آب در سایزنگ  •



 

 pipenetتحلیل گره های بحرانی در نرم افزار  •
 pipenetجدول سایزینگ در نرم افزار  •
 pipenetبخش طراحی نرم افزار  •
 pipenetبدست آوردن سایز لوله توسط نرم افزار  •
 سایزینگ حلقه  •
 دلیل تغییر سایز در حلقه  •
 نقطه هم فشار چیست؟  •
 محدودیت های مختلف و مهم در سایزینگ  •

  



 

 ( DESIGNماژول  – PDMSفزار )نرم ا فصل هشتم
 جلسه اول

 PDMSنرم افزار  •
 گروه ها مختلف دپارتمان پایپینگ •
 PDMSبخش های مختلف نرم افزار  •
 به چه معناست؟  get workو  save workمفاهیم  •
 PDMSورژن های مختلف نرم افزار   •
 PDMSماژول های نرم افزار  •
 چیست؟  PDMSکاربرد هر ماژول   •
 paragonو   speconماژول  •
 کاتالوگ نویسی به چه معناست؟ •
 (master)پروژه مستر  •
 DB (data base)مفهوم  •
 applicationمفهوم  •
 Designماژول  •
 هایی دارد؟  applicationچه  Designماژول  •
 ISO draftکاربرد ماژول  •
 draftکاربرد ماژول  •
 adminماژول  •
 PDMSسطوح دسترسی در نرم افزار   •
 userانواع  •
 پروژه چیست؟ adminوظیفه  •
 monitorماژول   •
 PDMSروند آموزش نرم افزار  •

 جلسه دوم
 PDMSآشنایی با محیط نرم افزار  •
 نحوه ورود به نرم افزار  •
 نکات مهم کار با نرم افزر   •
 MDBمفهوم   •
 PDMSدرخت طراحی در نرم افزار  •
 صفحه طراحی  •



 

 design explorerبخش  •
 member listپنجره   •
 navigateبخش  •
 معرفی قسمت ها و کاربرد های نرم افزار •
 PDMSسلسله مراتب در نرم افزار   •
 CEمفهوم المان جاری  •
 ownerو   memberمفهوم  •
 نمایش مختصات تجهیز  •
 planو   lookتفاوت  •
 در نرم افزار applicationنحوه تغییر  •
 نحوه تغییر ماژول در نرم افزار •
 general applicationکاربرد  •
 PDMSنحوه اندازه گیری در نرم افزار  •
 نحوه اضافه و حذف در محیط گرافیکی  •
 PDMSبستن پنجره در نرم افزار   •

 جلسه سوم
 equimpentاپلیکیشن  •
 equipmentسلسله مراتب اپلیکیشن  •
 نام تکراری می پذیرد؟  PDMSآیا نرم افزار  •
 equipmentسه روش ساخت   •
 مدلسازی تجهیزات به روش استاندارد •
 originنقطه  •
 position barنوار ابزار  •
 originبدست آوردن مختصات   •
 utilities equipmentمدلسازی تجهیزات به روش   •
 utilities equiomentایجاد ساپورت در مدلسازی به روش   •
 primitivesمدلسازی تجهیزات به روش   •
 primitivesسلسله مراتب روش   •
 wrtمفهوم   •
 primitivesدر روش    originتغییر نقطه   •
 positionدستور   •
 position explicitlyدستور   •
 نحوه تغییر رنگ در محیط گرافیکی •



 

 p pointمفهوم  •
 p pointو   originتفاوت نقطه   •
 PDMSنحوه تهیه کپی در نرم افزار   •
 offsetدستور کپی  •
 نحوه تهیه لیست  •
 pickکاربرد گزینه  •
 نحوه مدلسازی نازل  •
 moveدستور   •
  نحوه چرخاندن تجهیزات •
 orientate rotateدستور   •
 pickکاربرد گزینه  •
 آیا کلش در تجهیزات مهم است؟ •
 modifyگزینه  •
 یک تجهیز   originتغییر نقطه   •
 includeگزینه  •
 equipmentحل مثال عملی صنعتی در بخش تجهیزات  •
 design worldایجاد سایت در  •
 primitivesنحوه مدل کردن یک تانک به روش  •
 مناسب برای انتقال اجزا  P POINTنحوه انتخاب  •
 نحوه ایجاد نازل  •
 نحوه جابجایی تجهیز  •
 دستور چرخاندن تجهیز  •
 wrtکاربرد   •
 نکات گرافیکی نرم افزار •
 anchor chairایجاد  •
 مفهوم حجم منفی  •
 subequipmentساخت  •
 ایجاد یک باکس منفی  •
 pdmsدستور کپی در نرم افزار  •
 اضافه کردن پیچ  •
 د مهره نحوه ایجا •
 مدلسازی درام  •
 مدلسازی تکیه گاه های درام  •
 ایجاد چاله زیر تجهیز  •
 pdmsنحوه مدلسازی اشکال خاص در نرم افزار  •



 

 extrusionمدلسازی تجهیزات به کمک   •
 model editorعملگر  •
 axesچرخش با دستور   •
 نحوه نمایش محور مختصات تجهیزات •
 pdmsمدلسازی پمپ در نرم افزار   •
 position relativelyدستور   •
 commandپنجره   •
 air coolerمدلسازی  •
 تهیه لیست برای کپی کردن چند جز •
 اصالح اطالعات نازل  •
 PDMSمدلسازی مبدل در نرم افزار  •
 پنهان و حذف کردن یک عضو •
 چیست؟  remove onlyو  removeتفاوت دستور   •
 مدلسازی تجهیزات الکتریکی •
 سه روش ساخت تجهیز  •
 originو  p pointنقاط  •
 PDMSدستورات کپی در نرم افزار   •
 چیست؟  memberو   ownerتفاوت   •
 دستورات جابجایی تجهیزات  •
 moveو  explicitlyو   relativelyتفاوت روش  •
 دستورات چرخاندن تجهیزات •
 PDMSاطالعات مورد نیاز نازل ها در  •
 modifyکاربرد گزینه  •

 جلسه چهارم
 pipeworkاپلیکیشن  •
 pipeworkن سلسله مراتب اپلیکیش •
 tailو  headمفاهیم   •
 سیستم طراحی  2معرفی  •
 چیست؟  pipeworkدر اپلیکیشن   specمنظور از  •
 tailو  headمدل های مختلف  •
 pipeworkنحوه ورود به اپلیکیشن   •
 انتخاب اسم خط  •
 اهمیت نام گذاری خطوط  •



 

 خط  specنحوه تغییر  •
 نحوه انتخاب عایق  •
 branchاعمال شیب به   •
 یکی نیست؟   branchچه مواقعی کالس خط و  •
 tailو  headتعریف  •
 explicitروش  •
 تعریف سایز لوله  •
 نحوه تولید اجزا •
 backwardو  forwardتفاوت طراحی  •
 memberپنجره   •
 auto connectتنظیم  •
 selection criteriaتنظیمات  •
 distanceو  spoolتفاوت  •
 همراستا کردن اتصال   •
 throدستورات   •
 طراحی مسیر ساکشن پمپ  •
 نحوه دیدن نقشه آیزومتریک  •
 PDMSخطاهای نرم افزار   •
 PDMSحل مثال انشعاب گیری در نرم افزار  •
 TEEنحوه اصالح ورودی و خروجی  •
 backwardطراحی  •
 چیست؟  backwardدلیل طراحی  •
 memberو   design explorerتفاوت  •
 طراحی مسیر بین پمپ و مخزن •
 پمپ   حل مثال با دو مخزن و یک •
 به روش استاندارد vesselمدلسازی یک  •
 PDMSساپورت درام در   •
  assemblyگزینه  •
 دادن به چند عضو    spoolنحوه   •
 PDMSبستن مسیر در نرم افزار  •
 نحوه اصالح اطالعات طراحی شده در یک خط  •
 reselectکاربرد گزینه  •
 modifyمدل های مختلف  •
 PDMSویژگی های خاص نرم افزار  •
 در قدیم و زمان حال MTOتفاوت   •



 

 PDMSانواع گزارش های استخراجی از  •
 نحوه گزارش گرفتن  •
 مسیر گزارش گیری  •
 گیری   MTOنحوه   •
 MTOنامگذاری فایل   •
 ایجاد فایل اکسل   •
 newو  overwriteتفاوت   •
 گزارش از وزن لوله ها  •
 چیست؟  single line drawigنقشه  •
 explicitطراحی خط به روش  •
 explicitتعیین سایز لوله در روش   •
 explicitدر روش  tailو  headتعیین جهت   •
 gravity flowطراحی خط با در نظر گرفتن   •
 routeدستورات   •
 assemblyاستفاده از دستور  •
 leave tubeدستور  •
 plane throughدستور   •
 topو  bopدستورات   •

 جلسه پنجم 
 structureاپلیکیشن  •
 structureماژول های مختلف اپلیکیشن  •
 pipe rackجنس های مختلف  •
 plane & plateکابرد   •
 نرم افزار های مهم حوزه سازه  •
 ماژول مدلسازی ساختمان ها  •
 مدارک مورد نیاز برای طراحی در هر ماژول  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  ASL modellerماژول   •
 سلسله مراتب محیط سازه  •
 PDMSنحوه معرفی اجزا سلسله مراتب در نرم افزار  •
 sectionمشخصات یک  •
 p lineتعریف مفهوم  •
 تار خنثی چیست؟  •
 beam & columnانواع اتصال  •



 

 sectionنقطه شروع و پایان هر  •
 poseو   possمفاهیم   •
 (node)انواع گره  •
 مدلسازی تیر صاف  •
 PDMSتعریف شکل مقطع در نرم افزار  •
 ازی تیر در مدلس singleمدل  •
 اصالح سلسله مراتب  •
 includeروش اصالح  •
 روش پشت سر هم ساختن تیر ها  •
 verificationکاربرد گزینه  •
 حل مثال مدلسازی تیرها  •
 نحوه مشخص کردن گرافیکی نقاط •
 عمود کردن اتصال تیر   •
 نحوه ایجاد اتصال در شرایطی که دو اتصال تیر برقرار نیست •
 دستورهای اصالحی تیرها  •
 تقسیم کردن ستون و تیرنحوه  •
 یک تکه کردن ستون ها  •
 position explicitlyگزینه  •
 extendکاربرد دستور   •
 filletنحوه ایجاد   •
 چیست؟ curveکاربرد مقطع  •
 mitre endکاربرد دستور   •
 مفهوم برش فارسی بر  •
 bracingنحوه مدلسازی   •
 bracingانواع  •
 curveروش های دیگر ایجاد  •
 specialه به روش روش مدلسازی اجسام دلخوا  •
 نحوه مخص شدن نقطه شروع و پایان تیر و ستون  •
 جا به جا کردن نقطه شروع و پایان   •
 center of gravityبدست آوردن وزن کل سازه و  •
 structureنحوه گزاش گیری در ماژول   •
 structureدسته بندی اپلیکیشن  •
 panels & platesبخش  •
 panels and platesکاربردهای   •
 vertexمفهوم  •



 

 plateشرایط و قوانین ساخت   •
 panels & platesسلسله مراتب   •
 نامگذاری لول ها در سلسله مراتب  •
 panels & platesحل مثال مدلسازی  •
 نامگذاری در پروژه های صنعتی •
 PDMSدر نرم افزار  panelنحوه مدلسازی یک   •
 panelروش های مختلف ساخت   •
 panels & platesمعرفی مهمترین صفحه   •
  panelsدر یک   arcنحوه ایجاد  •
 panelایجاد حجم منفی در یک   •
 جابه جایی حجم فنی  •
 panelتعیین جنس برای  •
 piperackیک   panelایجاد   •
 به هم  panelاتصال دو  •
 walls & floorsزیر مجموعه  •
 در نرم افزار wallانواع  •
 مدلسازی دیوار  •
 مدلسازی سقف و طبقه  •
 wall & floorایجاد درب و پنجره زیرمجموعه   •
 wall & floorروش سریع مدلسازی   •
 اتصال دو دیوار به هم  •
 حذف نقاط اضافی  •
 ASL modellerاپلیکیشن  •
 ASL modellerکاربرد  •
 platformطراحی  •
 platformروش های مختلف طراحی  •
 structureدر اپلکیشن  postمفهوم   •
 platformنحوه تغییر مقادیر پیش فرض  •
 platformنحوه اصالح   •
 on ID sectionبه روش   platformطراحی  •
 دایروی   pltformمدلسازی  •
 مدلسازی پله  •
 top flightو  bottom flightتفاوت پله های  •
 طراحی نردبان  •
 انتخاب زاویه نردبان بر چه اساسی است؟ •



 

 handrailمدلسازی  •
 ASL modellerروش جدید  •
 ASL modellerمعرفی و بررسی قابلیت جدید  •
 adminنحوه ورود به ماژول   •
 MDBمفهوم   •
 MDBنحوه اضافه کردن   •
 ASL modellerبررسی دقیق محیط جدید   •

 جلسه ششم
 Hvacاپلیکیشن  •
 Hvacکاربرد اپلیکیشن  •
 Hvacنحوه ورود به ماژول   •
 Hvacسلسله مراتب محیط  •
 Hvacتنظیم های مورد نظر محیط   •
 Hvacدسته بندی های  •
 Hvacمحیط کلی  •
 Hvacآیتم های مختلف محیط    •
 set branchو  main branchتفاوت  •
 Hvacطراحی مسیر   •
 Hvacعایق کردن مسیر   •
 Hvacنحوه اصالح اجزا مسیر  •
 Hvacنحوه تغییر ورودی و خروجی در محیط   •
 Hvacکاربرد مش در طراحی مسیر   •
   مفهوم مش •
 HVACمحیط   PDMSنحوه مش بندی در نرم افزار   •
 شرایط ایجاد مش  •
 نحوه استفاده و کاربرد مش ایجاد شده  •
 نحوه جابجایی تجهیز تا مش دلخواه  •
 throughاستفاده از دستور  •
 به کمک مش   HVACحل مثال طراحی مسیر   •
 نحوه جابجا کردن تمام تجهیزات •
 HVACدر محیط  moveدستور   •
 چیست؟  HVACوظیفه مهندس طراح پایپینگ در طراحی مسیر  •



 

 جلسه هفتم 
 cable trayمحیط  •
 cable trayنحوه ورود به محیط  •
 cable trayتصاویر  •
 چیست؟  cable trayجنس    •
 از لحاظ شکل ظاهری   cable trayانواع  •
 مناسب    specانتخاب  •
 cable trayسلسله مراتب محیط  •
 tailو  headتعریف  •
 cable trayتنظیمات مهم محیط  •
 چیست؟ unfillو  fillتنظیمات  •
 componentنحوه ایجاد  •
 trayتعیین طرف بسته  •
 trayنحوه بستن سیم ها در  •
 pipeworkو  cable trayتفاوت اصلی مدلسازی  •
 cable trayتغییرات سه راهی در  •
 cable trayدستور چرخاندن اجزا در محیط  •
 cable trayدستور جابجایی اجزا  •
 tailو  headدستور جابجایی   •
 نحوه اتصال یک جز به جز بعدی یا قبلی  •

  



 

 (PDMS)آموزش تولید نقشه در نرم افزار  فصل نهم
 جلسه اول

 فضای طراحی در یک شرکت مهندسی مشاور  •
 روش های انتقال فایل  •
 نحوه نامگذاری پروژه  •
 چیست؟  EARSفایل  •
 مثال عملی انتقال پوشه های پروژه   •
 کردن  setنحوه   •
 چیست؟ generalو   freeتفاوت کاربر  •
 DB listجابجایی فایل به روش  •
 DB listingشرایط  •
 DB listنحوه اجرا  •
 DBنحوه نامگذاری مسیر  •
 DB listنحوه فراخوانی فایل  •
 روش ها فراخوانی فایل   •
 شود؟ چه خطاهای در فراخوانی فایل ایجاد می  •

 جلسه دوم
 draftماژول  •
 عالمت گذاری های خاص نقشه  •
 روش های گرفتن خروجی نقشه   •
 چیست؟ plant waveوظیفه   •
 backing sheetتعریف  •
 viewانواع  •
 pdmsنرم افزار  draftمحیط  •
 draftسلسله مراتب ماژول   •
 draftساخت سلسله مراتب در ماژول  •
 draftمورد نظر در ماژول   sheetایجاد  •
 بررسی خروجی های نرم افزار  •
 Draftاضافه کردن فضا در  •
 user defined viewبررسی پنجره   •
 auto scaleبررسی عملکرد   •



 

 limits definedبررسی گزینه  •
 نحوه ایجاد تگ در نقشه   •
 autocadبه  PDMSنحوه انتقال نقشه از   •

 جلسه سوم
 iso draftماژول  •
 Iso draftدر ماژول   get workو   save workالزام  •
 نحوه ایجاد نقشه آیزو از یک خط  •
 pipeworkدر ماژول  isometricپیش نمایش نقشه  •
 Isometricخطاهای موجود در نقشه  •
 isometricبخش های مختلف نقشه  •
 isometricروش های تهیه نقشه  •
  iso draftبررسی محیط  •
 backing sheetمحل قرارگیری قالب   •
 standard isometricمعرفی پنجره  •
 isometricنحوه انتخاب خط برای نقشه  •
 چیست؟  optionفایل  •
 iso draftپنجره های محیط  •
 plotمحل ذخیره نقشه   •
 plot viewerنرم افزار  •
 isoبررسی خطاهای نقشه  •
 failخطای  •
 چیست؟  isoدلیل خطاهای نقشه های  •
 failروش رفع خطا  •
 no pipe detailخطای  •
 چیست؟ no pipe detailخطای دلیل  •
 در صورت داشتن خطاهای دیگر چه باید کرد؟  •
 چست؟  attachmentکاربرد گزینه  •
 روی خط   attchنحوه ایجاد  •
 گرفتن از قسمت مورد نظر خط چه باید کرد؟   isoبرای  •
 sheetنحوه تقسیم کردن نقشه آیزو به چند  •
 نحوه مشخص شدن جهت جریان در نقشه آیزومتریک  •
 و کاربرد هر یک    Attypeاع معرفی انو •
 نحوه ایجاد لیبل در نقشه آیزومتریک  •



 

 تهیه مدرک ساپورت لیست  •
 نحوه ایجاد قالب جدید برای گزارش گیری  •
 تفاوت نقشه آیزومتریک استاندارد و سیستمی •
 backing sheetایجاد تغییرات در محیط   •
 monitorنحوه ورود به محیط  •
 monitorبررسی محیط  •
 autocadی نحوه گرفتن خروج •
 pipeworkبررسی قسمت های جدید اضافه شده در قسمت اپلیکیشن  •

  



 

 (PDMS)آموزش کاتالوگ نویسی در  فصل دهم
 جلسه اول

 کاتالوگ نویسی  •
 انواع دیتا بیس ها  •
 اطالعات در دسترس ادمین  •
 های ستاره دار و بدون ستاره چیست؟  DBتفاوت  •
 افزاراستفاده از موارد آماده در کتابخانه نرم  •
 های نرم افزار DBپرکاربرد ترین  •
• master pipe cata 
• master pipe old 
 dbنحوه انتقال  •
 paragonنحوه ورود به محیط  •
 paragonسلسله مراتب محیط  •
 catalouge worldبررسی  •
 کاربرد اصلی کاتالوگ نویسی  •
 چیست؟  use defined storage areaکاربرد  •
 headingمفهوم  •
 answerو  questionمفاهیم  •
 headingراه های معرفی   •
 و تفاوت آن ها  questionانواع  •
 نحوه وارد کردن اطالعات مورد نیاز •
 نحوه انتخاب استاندارد و معرفی و انتخاب جز مورد نیاز •
 نحوه اصالح اطالعات  •
 SPCOلول  •
 ایجاد سلسله مراتب کاتالوگ  •
 نرم افزار helpنحوه استفاده از  •
 شده طراحی خط با کاتالوگ نوشته  •
 مرورسلسله مراتب کاتالوگ  •
 تغییرات سلسله مراتب  •
 نحوه نامگذاری   •
 تمرین ایجاد یک کاتالوگ  •
 ساخت یک المان جدید چگونه است؟   •
 CATAماهیت بخش  •



 

 command lineدستورهای مهم  •
 چیست؟ Qcatrefکاربرد دستور  •
 Qdetrefدستور  •
 QBLTRدستور  •
 QDtxrدستور  •
 QMTXXدستور  •
 connection tableبخش  •
 cocdesو  cocمفاهیم   •
 میلیمتر چیست؟ 100دلیل اشکال  •
 cocoنحوه تعریف اتصال در   •
 چیست؟ Q PARAکاربرد دستور  •
• naming flange 

 جلسه دوم
 PDMSنحوه ایجاد یک جز در نرم افزار  •
 paragonبررسی سلسله مراتب   •
 لول های یک کاتالوگ  •
 componentتولید یک  •
 componentشناخت ساختمان   •
 SOمدلسازی فلنج  •
 SOپارامترهای مختلف فلنج  •
 فلنج p pointو   originمحل   •
 CATAشروع ساخت  •
 coc tableنحوه دسترسی به  •
 ASME B16.5اطالعات الزم از  •
 generic typeکاربرد  •
 نحوه تولید اجسام منفی •
 تنظیمات مورد نیاز برای معرفی فلنج  •
 تغییر نام در نرم افزار •
 ها به مدل ایجاد شده   p pointنحوه معرفی   •
 ها  p pointانواع  •
 تمرین ساختن یک سه راهی  •
 بررسی سه راهی در استاندارد  •
 تعریف پارامترهای یک سه راهی •



 

 های سه راهی p pointمعرفی  •
 expansion jointمدلسازی   •
 expansion jointپارامترهای الزم  •
 از استاندارد  expansion jointاستخراج اطالعات مورد نیاز  •
 expansion jointهای   p pointفی معر  •
 با سایر اجزا expansion jointتفاوت   •
 PCOMمفهوم  •
 در نرم افزار بر چه اساسی است؟  (naming) نام گذاری •
 پارامترهای نامگذاری  •
 نحوه بررسی هندسه  •

 جلسه سوم
 تمرین ساخت و معرفی پیچ در نرم افزار  •
 بررسی استاندارد پیچ ها  •
 توسط نرم افزار نحوه محاسبه طول پیچ  •
 میزان بیرون زدگی پیج از رزوه   •
 ساخت فلنج و ست کردن پیچ ها  •
 محل و موارد نیاز ست کردن پیچ  •
 تغییر نام پیچ  •
 نحوه اضافه کردن مهره و واشر   •
 مشخص کردن هندسه پیچ  •
 برای پیچ   specساخت  •
 یک پیچ  SCOMتنظیمات  •
 edit CAD attگزینه   •
 ISOنحوه ایجاد پیچ در خروجی   •
 جمع بندی بحث پیچ  •

 جلسه چهارم
 paragonمعرفی بخش های مختلف ماژول  •
 جداول پیش فرض نرم افزار  •
 کاربرد جداول مختلف چیست؟ •
 جدول ضخامت  •
 آخرین بحث مهم در کاتالوگ نویسی  •



 

 ( ADMINماژول  – PDMS)نرم افزار  فصل یازدهم
 جلسه اول

 پرروژه از ابتدانحوه ایجاد یک  •
 PDMSدو روش اصلی ساخت پروژه در نرم افزار  •
 PDMS 12نحوه ایجاد پروژه در   •
 project creation wizardمحیط  •
 exicting projectsگزینه   •
 project variablesگزینه  •
 PDMS 11نحوه ایجاد پروژه در   •
 بررسی پروژه ساخته شده  •
 کاربرد پوشه های اصلی نرم افزار •
 ذخیره شدن اطالعات محل   •

 جلسه دوم
 نحوه ورود به پروژه ساخته شده •
 اولین قدم ادمین پروژه چیست؟ •
 بررسی بخش های پروژه ساخته شده  •
 databaseو  userو  teamمفاهیم  •
 حل یک مثال با پروژه ساخته شده  •
 تعداد تیم های یک پروژه  •
 ایجاد تیم های مختلف در نرم افزار •
 برای هر تیم  userتعیین  •
 اد رمز عبور برای هر کاربر ایج •
 دیتا بیس چیست و چه کاربردی دارد  •
 نحوه اضافه کردن دیتا بیس به سیستم  •
 وظایف ادمین پروژه چیست؟ •
 includeکاربرد گزینه  •
 رابطه تیم و دیتا بیس چیست؟ •
 اهمیت نحوه نامگذاری  •
 بررسی فایل دیتابیس  •
 ایجاد دیتابیس  •
 updateو   multiwriteتفاوت  •



 

 explicit claimو   implicit claimتفاوت  •
 area numberمفهوم  •
 DB numberمفهوم  •
 file numberمفهوم  •
 DBنحوه قفل گذاری یک  •
 extract numberمفهوم  •
 copy foreignگزینه  •
 انواع دیتا بیس ها  •
 مفهوم دیکشنری  •
 چیست؟  lexiconماژول  •
 نحوه ایجاد کپی از دیتا بیس  •
 اد می کند تغییراتی که کپی روی دیبا بیس ایج •
 تنظیمات محیط ادمین   •
 expungeکاربرد گزینه  •
 dead userمفهوم  •
 pdmsگرفتن در نرم افزار  back upنحوه   •
 نحوه کپی گرفتن از پروژه  •
 تعیین بخش مهم در مسیر طراحی •
 چیست و چه کاربردی دارد؟   session commentگزینه  •
 نحوه برگرداندن پروژه به قسمت های قبلی  •
  back trackمفهوم و نحوه   •
 نحوه جابجا کردن قسمت ها در محیط ادمین  •
 mergeیکی کردن اطالعات با دستور   •
 مواجه می شویم؟  read onlyچه زمانی با پیغام  •
 pdmsانواع خطا ها در نرم افزار  •
 بررسی دالیل خطاها  •
 نحوه ارسال پیغام به تمام اعضا •
 ی شود؟ نحوه و شکل خروجی ها توسط چه کسی تعیین م •
 ISOنحوه اصالح محیط  •

  



 

 (PDMS)پروژه نهایی با نرم افزار  فصل دوازدهم
 PDMSپروژه نهایی نرم افزار  •

 

 (CAESAR II)نرم افزار   فصل سیزدهم
 جلسه اول

 استرس آنالیز  •
 بخش های مختلف مهندسی پایپینگ  •
 وظیفه بخش های مختلف گروه پایپینگ  •
 اهداف آنالیز استرس چیست؟ •
 افزارهای مورد استفاده برای آنالیز استرس نرم  •
 over stressو   under stressمفاهیم   •
 عوامل موثر بر تنش  •
 تاثیر افزایش تنش بر سیستم لوله کشی  •
 انواع بارگذاری  •
 تاثیر آنالیز استرس بر بهبود طراحی •
 تنش وارد شده به نازل تجهیزات چه اثراتی دارد؟ •
 در استاندارد تجهیزات  nozzle alowable stressبخش  •
 بار وارد بر هر ساپورت  •
 نیرو و تنش وارد شده از ساپورت به سیستم لوله کشی چقدر است؟ •
 دلیل نیاز به تحلیل دینامیکی •
 چه عواملی باعث ایجاد تنش دینامیکی می شود؟  •
 تحلیل دینامیکی را چه کسی انجام می دهد؟  •
 آموزش تحلیل دینامیکی در این بسته آموزشی  •
 موثر در استرس آنالیز   عوامل •
 لول بندی از دیدگاه استرس آنالیز  •
 در آنالیز استرس خطوط پایپینگ line listکاربرد مدرک  •
 critical line listمدرک  •
 تاثیر افزایش دما بر سیستم  •
 تاثیر سایز بر سیستم  •
 تاثیر ممان اینرسی بر تنش سیستم چیست؟  •



 

 تاثیر تجهیز بر تنش سیستم  •
 line listبررسی یک  •
 تست های مخرب و تست های غیر مخرب چیست؟  •
 stress analysis specificationمدرک  •
 متدهای ساده سازی برای آنالیز استرس  •
 JOB numberو   JOBمفهوم  •
 mark upمفهوم  •
 تاثیر خطوط بر هم از دیدگاه استرس آنالیز  •
 تغییرات دما  •
 دمای نصب  •
 دمای فلکس  •
 site conditionمدرک  •
 چیست؟ hotو خط   coldخط  •
 stress analysis specificationبررسی یک مدرک  •
 stress analysis specificationبخش های مختلف مدرک  •
 انعطاف پذیری   •
  codeمفهوم انعطاف پذیری از دیدگاه •
 بررسی انعطاف پذیری در سیستم پایپینگ •
 فرمول معیار انعطاف پذیری   •
 ASMEبررسی معیار انعطاف پذیری در استاندارد  •

 ه دومجلس
 caesar IIنرم افزار  •
 caesar IIتاریخچه نرم افزار  •
 آیا امکان آپ دیت نرم افزار از ورژن پایین به ورژن باالتر وجود دارد؟  •
 نکات الزم قبل از شروع به کار با نرم افزار •
 آشنایی محیط نرم افزار   •
 توالی کاری در نرم افزار   •
 load caseمفهوم  •
 دامنه کاربرد نرم افزار •
 ورودی های نرم افزار  بررسی •
 آنالیزهای نرم افزار •
 چیست؟  nemaاستاندارد  •
 معرفی استانداردهای کمپرسورها  •



 

 SIFمفهوم  •
 SIFسه راه برای  •
 خروجی های نرم افزار  •
 Caesarفایل های نرم افزار  •
 toolsقسمت  •
 نحوه ساخت یک فایل واحدی جدید  •
 معرفی یک ماده جدید در نرم افزار •
 2019و  2014متریال ورژن مقایسه تعداد  •
 i-configureگزینه  •
 stress reportمدرک  •
 بررسی خطاها در نرم افزار  •
 شماره هر خطا در نرم افزار  •
 نرم افزار  helpگزینه  •
 صفحه گسترده  •
 caecar IIنرم افزار  •
 utilitiesمحیط  •
 جدید  unitایجاد   •

 جلسه سوم
 caesar IIایجاد پروژه جدید در نرم افزار  •
 معرفی محیط نرم افزار  •
 کاربرد قسمت های مختلف نرم افزار •
 محیط گرافیکی نرم افزار •
 محیط ورودی اطالعات   •
 nodeتعریف گره و   •
 casecarمحدودیت شماره گره در نرم افزار  •
 نام گذاری گره ها  •
 caecasrمدلسازی لوله در نرم افزار  •
 نرم افزار جهت شمال در  •
 وارد کردن قطر خارجی در نرم فزار  •
 change model unitکاربرد گزینه  •
 معرفی فاکتور جوش در نرم افزار •
 وارد کردن دما و فشار به نرم افزار •
 انتخاب جنس ماده در نرم افزار •



 

 محدودیت تعداد قید در نرم افزار •
 انواع قیود •
 نرم افزار با ورژن های قبل  11تفاوت های ورژن  •
 به نرم افزار  gapفی میزان معر  •
 ضریب اصطکاک  •
 چه باید کرد؟  gapدر صورت نداشتن   •
 displacementگزینه  •
 تاثیر نشست زمین بر سیستم پایپینگ  •
 برای تحلیل خطوط طوالنی چه باید کرد؟  •
 اطالعات بدست آمده از تحلیل •
 caesar IIدر نرم افزار  hangerگزینه  •
 flange checkگزینه  •
 nozzle flexگزینه  •
 فاکتورهای مهم نازل ها  •
 force momentگزینه  •
 uniform loadگزینه  •
 wind waveگزینه   •
 راه های معرفی جنس به نرم افزار •
 موارد مورد نیاز برای معرفی جنس  •
 ASME B31.3بررسی کد   •
 معرفی عایق در نرم افزار  •
 بررسی خواص خاک  •

 جلسه چهارم
 caesar IIانجام یک پروژه در نرم افزار   •
 caesar IIقوانین مدلسازی در نرم افزار  •
 تنظیمات مهم نرم افزار قبل از شروع به طراحی •
  ambient temperatureمفهوم  •
 قطعات صلب  •
 چیست؟  caesar IIدلیل مدلسازی قطعات در نرم افزار  •
 معرفی شیر کنترلی در نرم افزار  •
 الزامی است؟ 2آیا مدلسازی خطوط زیر   •
 مدلسازی فلنج  •
 معرفی پرکابرد ترین منو  •



 

 مدلسازی زانویی  •
 نکات مهم مدلسازی زانویی  •
 مدلسازی کاهنده  •
 مدلسازی سه راهی  •
 pipe to pipeنحوه مدلسازی اتصال   •
 Y junctionسه راهی   •
 lateralسه راهی  •
 شرایط استفاده از جنس های مشابه  •
 مدلسازی صافی  •
 ایجاد گره جدید بین دو گره  •
 پیدا کردن المان مورد نظر در نرم افزار •
 مدلسازی انشعاب  •
 نحوه چرخش یک المان  •
 برری محل ساپورت یک خط  •
 کپی کردن یک خط  •
 caesarمدلسازی یک خط در نرم افزار  •
 دلیل استفاده از فشار طراحی چیست؟ •
 نحوه وارد کردن مقادیر به نرم افزار •
 نحوه معرفی ساپورت ها روی گره ها  •
 نمایش دما خط نحوه  •
 نحوه نمایش فشار خط  •
 چیست؟  four viewگزینه  •
 trunnionنحوه مدلسازی  •
 trunnionدلیل اهمیت  •
 trunnionراهکارهای مدلسازی  •
 trunnionاولین متد مدلسازی  •
 trunnionدومین متد مدلسازی  •
 دمای خورشید چیست؟ •
 trunnionسومین متد مدلسازی  •
  caesarنحوه ایجاد عایق خط در نرم افزار •
 caesarبررسی پمپ ها در آنالیز استرس نرم افزار  •
 min flowتاثیر مسیر   •
 دمای طراحی و عملیاتی اطراف پمپ  •
 چیست؟  AMBدمای   •
 تفاوت دمای محیط و دمای نصب •



 

 caesar IIحالت پمپ در نرم افزار  3مدلسازی  •
 مدل هر دو پمپ روشن  •
 مدل یک پمپ روشن یک پمپ خاموش  •
 warm upمدل پمپ بدون   •
 Caesar IIقسیم بندی ساپورت گذاری برای آنالیز خط در نرم افزار ت •

 جلسه پنجم 
 انواع بارگذاری  •
 بارهای اولیه به چه بارهایی گفته می شود؟  •
 عامل بوجود آورنده بارهای اولیه  •
 انواع بارهای اولیه  •
 بارهای ثانویه به چه بارهایی گفته می شود؟  •
 عامل بوجود آورنده بارهای ثانویه  •
 انواع بارهای ثانویه  •
 راهکار های مقابله با بارهای ثانویه  •
 در خط چیست و به چه دلیل رخ می دهد؟  liftپدیده  •
 جابجایی ساپورت به عنوان اولین راهکار مقابله با بارهای ثانویه  •
 شرایط جایجایی ساپورت  •
 دومین راهکار مقابله با بارهای ثانویه  •
 trunnionاضافه کردن فنر به  •
 سومین راهکار مقابله با بارهای ثانویه  •
 تغییر مسیر در خط برای مقابله با بارهای ثانویه  •
 برای مهار برای مقابله با بارهای ثانویه  U-boltاستفاده از   •
 به سیستم پایپینگ برای مقابله با بارهای ثانویه  expansion jointاضافه کردن فنر و   •
 روش های مقابله با بارهای اولیه  •
 کردن انواع ساپورت برای مقابله با بارهای اولیه  اضافه •
 برای مقابله با بارهای اولیه   semi-anchorبررسی ساپورت  •
 ASME B31.3بررسی تنش مجاز در کد استاندارد  •
 شرایط و هزینه تست ضربه  •
 مقادیر مجاز برای تنش از دیدگاه کد  •
 بررسی شرایط فشار داخلی بر خط از دیدگاه کد  •
 س ناشی از بارهای ذاتی از دیدگاه کد بررسی شریط استر  •
 بررسی شریط بارها ثانویه از دیدگاه کد  •
 بررسی فرمول های تنش ثانویه در کد  •



 

 تغییرات تنش ناشی از جابجایی در ورژن های مختلف کد  •
 بسط دادن فرمول ها و اعمال فرضیات  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟  liberal stress allowableگزینه  •
 Caesar IIبررسی روند حل مسئله و تحلیل تنش در نرم افزار  •
 fبررسی فاکتور  •
 caesar IIبخش تحلیل نرم افزار  •
 start runو  batch runتفاوت گزینه  •
 errors and warningsپنجره   •
 دلیل اعمال قید در سیستم پایپینگ چیست؟ •
 افزارنحوه تحلیل و ایجاد بار ها در نرم  •
 load case editorپنجره  •
 بررسی حالت خاص هیدرواستاتیک تست  •
 ها  load caseبررسی  •
 stress typeبررسی  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟   friction multiplierگزینه  •
 load caseاضافه و کم کردن  •
 static output processorپنجره  •
 view reportبررسی نتایج در پنجره  •
 انواع گزارش ها •
 nozzle checkش گزار •
 تحلیل تن را روی چه المانی اجرا می کند؟ caesarنرم افزار  •
 caesarخروجی های نرم افزار  •
 خروجی انیمیشن نرم افزار •

 جلسه ششم
 عوامل غیر خطی کردن تحلیل •
 غیر خطی شدن تحلیل به چه معناست؟  •
 caesar IIدالیل واگرا شدن نتایج در  •
 بررسی عوامل واگرا کردن تحلیل •
 چیست؟  limit & guideدلیل استفاده نکردن از ساپورت  •
 نحوه رفع مشکل همگرایی تحلیل •
 حل یک مثال جدید  •
 caesarتحلیل مخزن متصل به سیستم لوله کشی در نرم افزار  •
 ایجاد یک پروژه جدید  •



 

 cnodeمفهوم  •
 چیست؟ cnodeخاصیت مهم  •
  momentو  forceمحل تحلیل  •
 روش مدلسازی مخزن در نرم افزار •
 بررسی ساپورت گذاری سیستم لوله کشی اطراف مخازن  •
 caesarمدلسازی و تحلیل سیستم لوله کشی اطراف نازن در نرم افزار  •
 چیست؟  clipلول  •
 مدلسازی با نرم افزار •
 در خط اطراف مخزن  trunnionمدلسازی  •
 splitاستفاده از دستور  •
 نحوه بدست آوردن مختصات گره  •
 close loopگزینه  •
 یی نقطه اثر نحوه جابجا •
 نحوه خروجی گرفتن و تحلیل خروجی ها  •
 اولویت چک کردن خروجی ها •
 انواع استرس ها  •
 دستورالعمل چک کردن خروجی های نرم افزار  •
 بررسی جابجایی ها  •
 چک میشود؟  expansionچه زمانی  •
 static loadبررسی گزارش  •
 بررسی مشکل واگرایی نرم افزار •

  



 

 پیشرفته( CAESAR II)نرم افزار   چهاردهمفصل 
 جلسه اول

 پیشرفته  Caesar IIنرم افزار  •
 ساخت یک پروژه جدید  •
 uniform loadگزینه  •
 مدلسازی زلزله  •
 بارهای نوسانی  •
 انواع بارهای نوسانی •
 تحلیل آنالیز زلزله •
 تقسیم بندی بارگذاری ها  •
 بارگذاری استاتیک  •
 بارگذاری دینامیک  •
 seismicروش های آنالیز استرس  •
 دقیق ترین روش شبیه  سازی زلزله چیست؟  •
 بررسی ضرایب زلزله  •
 Gمحاسبه ضرایب   •
 معرفی کد های بارهای نوسانی •
 UBCبررسی کد  •
 بررسی جدول و شرایط زلزله مناطق مختلف  •
 تاثیر عمق بر شدت زلزله  •
 چیست؟  snubberساپورت  •
 snubberکاربرد ساپورت  •
 ASCE 07کد  •
 Caesar IIنحوه شبیه سازی زلزله در نرم افزار  •

 جلسه دوم
 windباد  •
 تاثیر جریان باد بر سیستم  •
 بررسی فرمول برنولی  •
 ضریب درگ برای مقاطع مختلف •
 UBCبررسی کد  •
 Caesar IIنحوه مدلسازی باد در نرم افزار  •



 

 wind shape factorضریب  •
 caesar IIنحوه تعریف جهت وزش باد در نرم افزار  •
 رسی پارامترهای مختلف مدلسازی باد بر •

 جلسه سوم
 load caseنحوه تعریف  •
 load caseانواع  •
 load caseنحوه استفاده از  •
 load caseدو روش تعریف  •
 load caseعوامل موثر بر  •
 تفاوت باد و زلزله در نرم افزار  •
 های ترکیبی load caseموارد  •
 یتاثیر باد و زلزله بطور همزمان بر سیستم لوله کش •
 combination loadsمفهوم   •
 combinationمتدهای   •
 combinationتفاوت های  •
 پرکاربرد   combinationمعرفی دو  •
 load caseنحوه ایجاد  •
 load caseنکات  •
 مقادیر مجاز و معیارهای برای بارهای باد و زلزله  •

 جلسه چهارم
• PSV 
 بر سیستم    PSVتاثیر  •
  PSVنیروی اضافی ناشی از   •
 ناشی از چیست؟ PSVنیروی زمان تخلیه   •
 PSVنحوه محاسبه نیروی ناشی از  •
 PSV data sheetبررسی مدرک  •
 psvبررسی نیروی ناشی از  •
 PSVساپورت گذاری مسیر   •
 pop-actionمفهوم  •
 PSVوظایف ساپورت مسیر  •
 PSVشرایط مورد نیاز ساپورت مسیر   •
 بدسا می آید؟  ها از کجا PSVاطالعات   •



 

 در نرم افزار PSVمثال مدسازی  •
 ها  PSVبررسی سایز ورودی و خروجی  •
 PSVدستورالعمل های مختلف مدلسازی نیروهای   •
 ها  PSVهای موجود در  load caseبررسی  •
 CaesarIIدر نرم افزار   PSVمدلسازی   •
 نحوه پاک کردن یک المان  •

 جلسه پنجم 
 trunnionمحاسبات مربوط به  •
 KELLOGSروش  •
 trunnionآشنایی با هندسه  •
 trunnionطول  •
 trunnionبررسی مدرک محاسبات  •

 جلسه ششم
 فنرها   •
 انواع ساپورت های وزنی  •
 تقسیم بندی ساپورت های فنری  •
 ساپورت های فنری از نظر عملکرد  •
 ساپورت های فنری از نظر موقعیت نصب  •
 دلیل استفاده از ساپورت فنری چیست؟ •
 کانی استفاده می شود؟ ساپورت فنری در چه م •
 چیست؟ lift offشرایط  •
 lift offبررسی راهکارهای کاهش  •
 خصوصییات ساپورت های فنری  •
 قانون هوک  •
 نکات فنرهای متغیر  •
 hot loadو   cold loadمفهوم  •
 variable loadعامل   •
 بررسی ساختمان فنرها  •
 can jackو ساپورت  hangerبررسی ساپورت   •
 hangerمعایب و مزیت های ساپورت  •
 hangerماکزیمم جابجایی لوله در ساپورت   •
 ها   hangerبررسی کاتالوگ   •



 

 hangerبررسی مدل های مختلف  •
 canبررسی ساپورت  •
 نحوه اجرا ساپورت فنری  •
 CAESAR IIمدلسازی ساپورت های فنری در نرم افزار  •
 caesarدر نرم افزار  hangerبررسی گزینه   •
 hanger design control dataبررسی پنجره   •
 caesar IIکاتالوگ های ساچورت های فنری شرکت ها در نرم افزار  •
 مدلسازی قوطی فنر در نرم افزار  •
 predefinedساپورت های  •
 نحوه مدلسازی فنر های نیرو ثابت •

   جلسه هفتم
 دالیل نشتی فلنج ها چیست؟ •
 در چه شرایطی باید نشتی فلنج ها چک شود؟  •
 از فلنج ها نیاز به چک کردن دارند؟  ratingچه سایز و  •
 روش های آنالیز نشتی فلنج ها •
 روش آنالیز نشتی فشار معادل چیست؟ •
 معرفی استانداردهای نشتی فلنج ها  •
 equivalent pressureمعرفی و بررسی روش آنالیز نشتی فشار معادل   •
 فشار و ممان معادل برای بررسی نشتی فلنج  •
 در آنالیز نشتی فلنج  gasketتاثیر سطح مقطع  •
 caesarآنالیز نشتی فلنج در نرم افزار  •
 چیست؟ flange checksکاربرد گزینه  •
 خروجی نرم افزار  •
 بررسی نتایج خروجی نرم افزار  •
 برای آنالیز نشتی فلنج چیست؟  cnodeدلیل تعریف  •
 cnodeنحوه تعریف  •
 دومین روش آنالیز نشتی فلنج •
 چیست؟  ASME/ANSI flangeکاربرد گزینه  •
 چیست؟  WRCکد  •
 WRCمعرفی و بررسی کد  •
 مجاز نازل ها  loadنحوه نعیین  •
 چهار روش برای چک کردن نشتی نازل ها  •
 استفاده می شود؟  WRCدر چه مواردی از کد  •



 

 دینامیک( CAESAR II)نرم افزار   فصل پانزدهم
 جلسه اول

 آنالیز دینامیک  •
 caesar IIیک در نرم افزار نحوه آنالیز دینام •
 انواع پدیده های دینامیکی در سیستم پایپینگ  •
 دینامیکی بودن یک پدیده به چه معناست؟  •
 مفهوم استاتیک به چه معناست؟ •
 تفاوت پدیده های دینامیکی و استاتیکی •
 PSVبررسی نیروهای   •
 dynamic load factorیا   DLFمفهوم  •
 semi anchorتاثیر ساپورت  •
 شرایطی باید تحلیل دینامیکی انجام شود؟ در چه   •
 بررسی زلزله به عنوان بار دینامیکی •
 time historyمفهوم  •
 بدست آوردن معادله برای درک بهتر زلزله  •
 پاسخ تحریک چیست؟  •
 response spectrumروش  •
 تفاوت تحلیل استاتیک و تحلیل دینامیک در چیست؟  •
 تحلیل خطی  و غیر خطی  •
 super positionاصل  •
 چه عواملی باعث غیر خطی شدن تحلیل می شوند؟  •
 تاثیر اصطکاک بر غیر خطی شدن تحلیل  •
 بر غیر خطی شدن تحلیل gapتاثیر  •
 caesar IIدر نرم افزار  PSVبررسی تحلیل دینامیکی مدل  •

 جلسه دوم
 dynamic analysisمعرفی پنجره  •
 modalنحوه انجام آنالیز  •
 بررسی خواص فرکانسی  •
 جام آنالیز زلزله در نرم افزارنحوه ان  •
 تحلیل آنالیز دینامیک و استاتیک در کنار هم  •
 PSVآنالیز استرس یک  •



 

 water hammerبررسی پدیده   •
 ضربه کله قوچ چیست؟  •
 نحوه مشخص کردن خروجی های نرم افزار  •
 نرم افزار  reportبررسی   •
 نرم افزار  helpبررسی   •
 مدلسازی زلزله  •

  



 

 (CAESAR II)پروژه نهایی با نرم افزار  فصل شانزدهم
 Caesar IIانجام یک پروژه نهایی با نرم افزار  •

 

 (ASME B31.3)بررسی و تفسیر استاندارد  فصل هفدهم
 جلسه اول

 بخش آخر آموزش  •
 ASME B31.3بررسی دقیق کد  •
 ASME B31.3تفسیر کد  •
 معنای کد  •
 به چه معناست؟  constructionکد  •
 ASME B31.3سر فصل های کد  •
  scope & definitionsفصل اول  •
 B31.3دامنه کاربرد کد  •
 تعاریف افراد پروژه: کارفرما، طراح و...  •
 از دیدگاه کد طراح کیست؟  •
 مرزبندی پایپینگ •
 اصطالحات مهم پایپینگ از دیدگاه کد  •
 های کد   appendixجدول راهنمای  •
 باید و نباید های کد  •

 جلسه دوم
 designفصل دوم  •
 designبخش های اصلی فصل  •
 شرایط و محدودیت های طراحی •
 ASMEکیفیت طراح از دیدگاه  •
 فشار طراحی چیست؟ •
 دما طراحی چیست؟ •
 تاثیرات محیط بر سیستم   •
 شرایط طراحی از دیدگاه کد  •
 casting factorمفهوم  •



 

 فشار طراحی و اجزا پایپینگ •
  ASMEلوله در کد  •
 MRTمفهوم   •
 خم و خم فارسی بر در کد  •
 درپوش ها در کد  •
 شرایط سوراخکاری درپش ها  •
 فلنج ها در کد  •
 نحوه انتخاب اجزا پایپینگ با توجه به سیال سرویس  •
 اتصاالت پایپینگ با توجه به سیال سرویس  •
 اتصال فلنجی   •
 ASMEشرایط استفاده از لوپ های انبساطی از دیدگاه   •
 اتصاالت رزوه ای •
 شرایط استفاده از اتصاالت رزوه ای •
 امت الزم برای رزوه خارجی حداقل ضخ •
 رزوه زنی روی کربن استیل ها و فوالدهای ضد زنگ  •
 انتخاب سرویس سیال با توجه به اجزا پایپینگ  •
 شرایط رزوه زنی داخلی •
 بررسی استاندارد رزوه ها  •
 انواع رزوه ها  •
 ((solderedمفهوم لحیم کاری  •
 ((brazedمفهوم زردجوش   •
 ساپورتینگ قسمت انعطاف پذیری و  •
 بخش سیستم  •

 جلسه سوم
 materialsفصل سوم  •
 انواع کربن استیل ها  •
 تاثیر درصد کربن روی خواص ماده  •
 ASMEشرایط استفاده از یک ماده از دیدگاه   •
 دمای مشخص کننده خط سرد از خط گرم  •
 تاثیر ضخامت روی دمای کمینه •
 مشکالت تست ضربه  •
 چه زمانی نیاز به تست ضربه است؟ •
 تاخیر انداختن تست ضربه شرایط به  •



 

 بررسی استاندارد مخازن تحت فشار  •
 بررسی تصاویر شکست ترد  •
 نحوه انجام تست ضربه  •
 تفاوت شرایط تست ضربه فوالدهای ضد زنگ و کربن استیل ها •

 جلسه چهارم
  standards for piping componentsفصل چهارم  •
 معرفی استاندارد تجهیزات •

 جلسه پنجم 
 fabrication, assembly and erectionفصل پنجم  •
 ASMEمباحث اجرایی از دیدگاه  •
 fabricationتعریف  •
 assemblyتعریف  •
 etectionتعریف  •
 معرفی مسئولیت ها در یک پروژه  •
 چیست؟  WQTتست  •
 متریال جوشکاری  •
 backing ringمفهوم  •
 کردن  fit upروش های  •
 روش های پخ زدن  •
 دالیل غیر هم مرکز شدن لوله ها   •
 pipe to pipeروش های اتصال   •
 انواع جوش  •
 filletجوش  •
 گلویی جوش چیست؟  •
 در اتصال سوکتی  filltکاربرد جوش  •
 نحوه جوشکاری پد   •
 vent holeمفهوم  •
 ASMEاهمیت پیش گرمایش از دیدگاه   •
 کاربرد پیش گرمایش  •
 P-numberمفهوم  •
 G-numberمفهوم  •
 ASME B31.3بررسی الزامات خاص در   •



 

 چیست؟  HAZمنطقه  •
 تغییر دانه بندی بر اثر حرارت جوشکاری  •
 PWHTمفهوم  •
 چیست؟  warm upعملیات   •
 چیست؟  holding timeعملیات   •
 چیست؟  coolingعملیات  •
 ASMEاز دیدگاه  PWHTسرویس های الزامی برای  •
 PWHTتصاویر   •
 خمکاری و فرم دهی از دیدگاه کد  •
 تعریف خمکاری   •
 مقادیر مجاز خمکاری   •
 روش های سرد و گرم خمکاری •
 پدیده چروک خوردگی در خمکاری  •
 استاندارد خمکاری سرد  •
 assembly , erectionمفاهیم   •
 پیشنهاد انتخاب ابزار آالت مناسب برای سرویس های مختلف  •
 ASMEاتصاالت رزوه ای از دیدگاه   •

 جلسه ششم
 inspection, examination, testingفصل ششم  •
 مفهوم بازرسی  •
 validateو   verifyتفاوت  •
 بازرسی چه موقعی استفاده می شود  •
 از دیدگاه کد بازرس کیست؟  •
 ASMEآزمون ها از دیدگاه   •
 بازرسی جوش در صنعت پایپینگ •
 ASMEبازرسی چشمی و رادیوگرافی در کد  •
 ویژگی های بازرسی چشمی و رادیوگرافی  •
 انوااع روش های بازرسی  •
 رادیوگرافی نقطه ای •
 روش های مختلف آزمون  •
 تست از دیدگاه کد  •



 

 جلسه هفتم 
 ASME B31.3های appendixبررسی  •
 appendixمعرفی کاربرد جنس های مختلف در  •

 

 


