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 اول  فصل
 نرم افزار   DataBankاستفاده از  •
 سیسیتفاوت نرم افزار اسپن پالس و اسپن ها •
 Pseudo/Hypo Component نحوه استفاده از  •
 OIL/GAS هایفرآیند در  HSYS کاربرد •
 م؟یکن ف یتعر  سیسیدر ها ینفت  بیترک کی چگونه •
• GOR ست؟ یچ 
• Water Cut ست؟ یچ 
 ؟ست یچ API استاندارد •
 HYSYSها در  Distillation Curve یمعرف •
 ست؟ یچ TBP یمنحن •
 ست؟یچ  ASTM D86 یمنحن •
 ست؟ یچ ASTM D1160 یمنحن •
•  Live Oil ست؟یچ 
•  Dead Oil ؟ ستیچ 
 ( Thermodynamic fluid package) سازیشبیهانواع معادالت الزم در  یمعرف •
 ؟( کدامندEOSحالت )معادالت  انواع •
 از معادت حالت استفاده کرد؟ توانمی ینزما چه •
 ( کدامند؟ Activity Coefficient) تهیویاکت بی ضرا یمحاسبه یمعادالت الزم برا  انواع •
 استفاده کرد؟ توانمیکدام فاز از کدام معادالت  در •
 استفاده کرد؟ توانمیماده از کدام معادالت  ستمیکدام س در •
 استفاده کرد؟ دیاز کدام معادالت با یمواد قطب یبرا •
 استفاده کرد؟ دیاز کدام معادالت با غیر قطبیمواد  یبرا •
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 استفاده کرد؟ دیاز کدام معادالت با تیمواد الکترول یبرا •
 استفاده کرد؟ دیاز کدام معادالت با غیر الکترولیتمواد  یبرا •
 ست؟ یچ فرآیند کیدر   یتعادل فاز  مفهوم •
 Thermodynamic Property Models) موجود در نرم افزار یکینامیترمود هایمدل •

Available in Simulator ) 
 نرم افزار DataBankکردن مواد در  داینحوه انتخاب و پ •
 کرد؟  فیدر نرم افزار تعر  Component Listچند  توانمی چگونه •
 م؟یکن دایماده را با کمک نرم افزار پ کی ییایمیو ش یکیز یخواص ف چگونه •
 ؟شودمینرم افزار چگونه انجام  Databaseاصالح خواص موجود در  نحوه •
 م؟ نیچکار ک دینرم افزار نبود با DataBankما در  موردنظرماده  اگر •
 ؟ شودمیچگونه انجام  Hypoمواد  فیتعر  •
 م؟ یبزن ن یماده را با نرم افزار تخم کیخواص  چگونه •
 کدام است؟ کندمیخواص استفاده  بینیپیش یبرا هاآنه نرم افزار از ک هاییروش  •
 ؟شودمیچگونه انجام  Fluid Package انتخاب •
 م؟ یاستفاده کن تهیویاکت بیضر  ایاز کدام معادله حالت  کجا •
 ی موجود در مقاالت مختلف علم Fluid Packageانتخاب  هایفلوچارت  یبررس •
 آننرم افزار و استفاده از  Helpکردن  دایپ نحوه •
 سازیهشبی طینحوه وارد شدن به مح  •
 HYSYSدر نرم افزار  انیجر  انواع •
 ( Material Streamماده ) انیجر  یمعرف •
 ماده انیجر  هایورودی  یمعرف •
 م؟یماده اضافه کن  انی جر  هایورودیبه  یگر یخواص د چگونه •
 استانداردها  ریسا و RVP,ASTM یمعرف •
•  Bubble Point ست؟ یچ 
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 HYSYSدر  Bubble Pointمحاسبه  نحوه •
•  Dew Point ست؟ یچ 
 HYSYSدر  Dew Pointمحاسبه  نحوه •
 Oil & Gas Feed یمعرف •
 Oil & Gas Feed هایورودی  یمعرف •
•  Petroleum Assay  ست؟ یچ 
 افزار آورده شده نرم Database در هاآنخام مطرح که مشخصات  هاینفت یمعرف •
 (Mixerکننده )مخلوط  زی با تجه ییآشنا •
 زات یتجه در Ratingبا اصطالح  ییآشنا •
 زات یتجه در Worksheetبا اصطالح  ییآشنا •
 کرد؟  Mixبا هم  توانمیرا  هاییجریان  چه •
 ؟کندمیو چگونه کار  ستیچ طرفهیک  ریش •
 س یسهای افزارنرم  Solverبا  ییآشنا •
 ؟شویممیمواجه  افزار هایسیسدر نرم  Consistency Errorبا  یزمان چه •
 ست؟یچ  کینامید سازیشبیه •
 آن و نحوه عملکرد   Tee زی تجهبا  ییآشنا •
 ؟کدامند Intensive خواص •
 ؟کدامند Extensive خواص •
 سازی شبیه طیمح کادربندی •
 س یسیها طیدر مح شدهسازیشبیه زاتی تجه شیرایو نحوه •
 ( Separator) یفاز  هایجداکننده  یبررس •
•  Demister Pad دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
 ؟شودمیو چگونه محاسبه  ستیچ یآزاد درجه •
 یدو فاز  جداکنندهافت فشار در  یبررس •
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 کدامند؟ شودمیکه به جداکننده ها داده   ییها Spec انواع •
 ؟ کنندمیچگونه کار  کیاباتیآد هایجداکننده  •
 ؟کنندمیچگونه کار  کیاباتیآد ریغ هایجداکننده  •
 م؟یکن قیجداکننده را عا دیبا یزمان چه •
 م؟یکن فی در جداکننده واکنش تعر  چگونه •
 یجداکننده سه فاز  یبررس •
 یو سه فاز  یدو فاز  جداکننده سهیمقا •
 ست؟ یچ یسه فاز  هایده جداکنندر   یجداساز  زمیمکان •
 تانک  زی با تجه ییآشنا •
 یدوفاز  جداکنندهتانک و  سهیمقا •
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 فصل دوم 
 کدامند؟ آن هایورودی در نرم افزار و  ی حرارت زاتیانواع تجه •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ Heater زیتجه  •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ Cooler زیتجه  •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ Heat Exchanger زیتجه  •
 ست؟ یچ Heat Exchanger زیتجه محاسبات در اصول •
 چگونه است؟   یدر مبدل ها حرارت یانرژ  موازنه •
 ؟کندمی  جادیدر محاسبات و روابط ا یراتییفاز در مبدل چه تغ رییتغ •
 مبدل یطراح هیاول اصول •
 ست؟ یچ Heat Exchangerسطح  یمحاسبهو روابط  هاروش  •
• LMTD ست؟ یچ 
 است؟  ییانتقال حرارت در مبدل ها تابع چه پارامترها بی ضر  •
 ؟رودمیبه کار  یچه زمان  یحرارت هایمبدلدر  حی تصح بی ضر  •
 ؟( کدامندسوناهمهمسو و )  یحرارت یدر مبدل ها انیجر  شیآرا انواع •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ بافل •
• Temp Approach ست؟ ی چ 
 چگونه است؟  سوناهمهمسو و  یهاجریان دما در طول مبدل در  یها لی پروفا •
 کدامند؟ یحرارت  یمبدل ها انواع •
 شده است؟  لیو از چه بخش تشک ستیچ کوره •
 در نرم افزار  Cooler سازیشبیهمثال  حل •
 در نرم افزار  Heater سازیشبیهمثال  حل •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ Air Coolerمبدل   •
 ؟کندمیچگونه عمل   Rigorous Air Cooler یمحاسباتمدل   •
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• Worst Case زی در تجه Air Cooler   فتد؟یاتفاق م یچه زمان 
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ Plate Exchanger مبدل •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ LNG Exchanger (Cold Box) مبدل •
 ؟شودمیاستفاده  یهوا از چه مبدل یجداساز  یبرا •
 ؟ شودمیاستفاده  یچه مبدل( از LNG) عیمامتان  دیتول یبرا •
 ؟شودمیاستفاده  یمتان و اتان از چه مبدل یجداساز  یبرا •
 یان یتک جر  یمبدل ها •
 م؟یاستفاده کن Heaterاز  یزمان چه •
 م؟یاستفاده کن Air Coolerاز  یزمان چه •
 ( Shell and Tube) یانیدو جر  یها مبدل •
 مخصوص آب یکینامیترمود هایمدل  یادآور ی •
 ست؟ یچ ASME Steam مدل •
 ست؟ یچ NBS Steam مدل •
 م یقرار بده  Shellرا درون  یالیچه س و Tubeرا درون  یالیچه س •
 Fouling Factorاثر  یبررس •
 باشد Tubeدر درون  دیکف زا با الیس چرا •
 الیس بودنخورنده  ایو  یپارامتر سم یبررس •
 باشد Tubeدر درون  دیخورنده با ای یسم الیس چرا •
 Shell and Tubeدر مبدل  الیس یر ی اثر دما و فشار در محل قرارگ یبررس •
 باشد Tubeدر درون  دیپرفشار با الیس چرا •
 Tubeبر ضخامت  رمؤث عوامل •
 Tubeبر ضخامت  الیس یاتیفشار عمل اثر •
 Tubeقطر بر ضخامت  اثر •
 Shell and Tubeمبدل در  الیس یر ی اثر دما و فشار در محل قرارگ یبررس •
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 Shell and Tubeدر مبدل  الیس قرارگیریمهم در محل  پارامترهایتناقض  یبررس •
 یمبدل حرارت  یطراح هایپارامتر  بندیاولویت  •
 رد؟یقرار بگ Shellدر  دیآب خنک کننده با چرا •
 Tubeو  Shellمحاسبه افت فشار در  ی برا یسرانگشت قاعده •
 در مبدل گرید ی ها fluid packageاز استفاده  جینتا تفاوت •
 افزار  نرم در UA محاسبه •
 کدامند؟  یمبدل حرارت یدر نرم افزار برا یمحاسبات ایهمدل انواع •
 ؟ کندمیکار  یدر مبدل پوسته لوله بر چه اساس Simple End Point یمحاسبات مدل •
 ؟ کندمیکار  یدر مبدل پوسته لوله بر چه اساس Simple Weighted یمحاسبات مدل •
 Weightedو  End Pointمدل  جینتا تفاوت •
 Simple Weighted یمدل محاسبات یها  Step Type یمعرف •
 Step Type Equal Enthalpy یمعرف •
 Step Type Equal Temp یمعرف •
 Step Type Auto Interval یمعرف •
 Simple Weighted ی در مدل محاسبات Pressure Profile یمعرف •
 Correction Factor یمناسب برا ریمقاد •
 م؟یچکار کن دیکم بود با Correction Factorمقدار  اگر •
 Min. Approachپارامتر  یمعرف •
 LMTDپارامتر  یمعرف •
 ی در مبدل حرارت گریهمد برحسبمختلف   پارامترهایکردن  رسم •
کار  یدر مبدل پوسته لوله بر چه اساس Simple Steady State Rating یمحاسبات مدل •

 ؟کندمی
 ؟ کندمیکار  یدر مبدل پوسته لوله بر چه اساس Dynamic Rating یمدل محاسبات  •
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کار  یدر مبدل پوسته لوله بر چه اساس Rigorous Shell & Tube یمدل محاسبات  •
 ؟کندمی

 Over specified Error یبا خطا ییآشنا  •
 ی حرارت یدر مبدل ها Sizing Dataبخش  یمعرف •
 ی دادن به مبدل حرارت Spec نحوه •
 Temperature Cross Error یبا خطا ییآشنا •
 در مبدل پوسته و لوله  الیس یر یقرارگ محل در تأثیرگذار گرید پارامترهای یبررس •
 Shell and Tubeدر مبدل  الیس یر ی اثر حالت ماده در محل قرارگ یبررس •
 رد؟یقرار گ Shellدر درون  دیبا یگاز  الیس چرا •
 فاز در مبدل پوسته لوله؟  رییتغ •
 دارد؟  LMTDبر  تأثیریفاز چه  رییتغ •
 دارد؟ Correction Factorبر  تأثیریفاز چه  رییتغ •
 ی مبدل حرارت یکتب مرجع طراح یمعرف •
 Shell and Tubeمبدل  یها یخروج •
 Heat Leak یخروج یمعرف •
 Heat Loss یخروج یمعرف •
 Correction Factorبر  مؤثر پارامترهای  •
 در مبدل  ییحدس و خطا محاسبات •
 ی مختلف در مبدل حرارت یها Spec انواع •
 Typical Min Temp Approachمختلف  عیدر صنا بررسی •
 یفرآیند الیبا توجه به نوع س Min Approach ریمقاد •
 Min Approach نییتع ی سرانگشت نیقوان •
 LNG یکاربرد مبدل ها •
 کدام هستند؟  کیوژنیکرا هایفرآیند •
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 افزار  نرم در LNGکار کردن با مبدل  نحوه •
 LNGحاکم بر مبدل  روابط •
 در مبدل  شدهمحاسبهاطالعات  مشاهده •
 LNGمبدل در  Plot صفحه •
 هاجریان  تی کامپوز  لیو رسم پروفا هاجریان  ندیبرآ •
 (LNGفشرده ) یدر مبدل ها Total LMTD محاسبه •
 فشرده یدر مبدل ها یمدل محاسبات 4 •
 ؟کندمی کار   یدر مبدل فشرده بر چه اساس Simple End Point یمحاسبات مدل •
 ؟ کندمیکار  یدر مبدل فشرده بر چه اساس Simple Weighted یمحاسبات مدل •
 ؟کندمیکار  یسدر مبدل فشرده بر چه اسا EDR-Plate Fin یمحاسبات مدل •
 ؟کندمی کار   یدر مبدل فشرده بر چه اساس EDR-Coil Wound یمحاسبات مدل •
 فشرده هایمبدلدادن به  Spec نحوه •
 Plate and Frameبا مبدل قاب و صفحه  ییآشنا •
 فاز در مبدل قاب و صفحه  رییتغ •
 در مبدل قاب و صفحه یمحاسبات هایمدلانواع   •
 ؟ کندمیکار  یمبدل قاب و صفحه بر چه اساسدر  Simple End Point یمحاسبات مدل •
 ؟ کندمیکار  یدر مبدل قاب و صفحه بر چه اساس EDR-Plate یمحاسبات مدل •
 ؟ شویممیمواجه  Consistency Error یخطا یزمان چه •
 م؟ی چکار کن دیبا Consistency Error رفع یبرا •
 در کوره ها یاصل بخش 3 •
 دارد؟ یکاربرد  و چه ستیدر کوره چ یتشعشع بخش •
 دارد؟ یکاربرد  و چه ستیدر کوره چ ییبخش جابجا   •
 دارد؟ یکاربرد و چه ستیدر کوره چ Economizer بخش •
 ؟ ستیدر کوره چ Blower کاربرد •
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 ؟ ستیدر کوره چ یمحاسبات هایمدل انواع •
 ؟کندمیکار  یدر کوره بر چه اساس Simple Fire Heater یمحاسبات مدل •
 ؟کندمیکار  یدر کوره بر چه اساس EDR-Fire Heater یمحاسبات مدل •
 ؟ ستیکوره چ یطراح  یمهم برا پارامترهای •
 بر بازده کوره کدام است؟ مؤثر عوامل •
 بازده کوره کدامند؟ یمحاسبه یبرا ی سرانگشت نیقوان •
 انجام واکنش احتراق در کوره چگونه است؟  نحوه •
 دارد؟ یبر مقدار سوخت مصرف تأثیریبازده کوره چه  زانیم •
 دارد؟  یبر مقدار سوخت مصرف تأثیریچه  یاضاف یهوا زانیم •
 دارد؟  یبر مقدار سوخت مصرف یریتأثدرصد سوخت چه  بیترک •
 مختلف در کوره پارامترهای برحسبمختلف  ینمودارها رسم •
 آن در کوره و کاربرد  Mixing Efficiencyمفهوم  حیتوض •
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 وم صل سف
 مفهوم طول معادل در خط لوله حیتوض •
 (دار شیب هایلوله خط دارند ) ارتفاع  رییکه تغ یهایسیستمکار با  نحوه •
 کدامند؟  یاتیعمل طیمح ازنظرخط لوله  انواع •
 آزاد  یدر تماس با هوا یلوله  خط •
 خاک   ریدفن شده در ز  یلوله  خط •
 آب  ریدر تماس با ز  یلوله  خط •
 دارد؟ تأثیری  آنچهانتقال حرارت  یلوله رو ضخامت •
 دارد؟  تأثیری آنچه یحرارت تیضخامت و هدا یلوله رو  جنس •
 ست؟ ی چ کیاباتیلوله آد خط •
 ست؟ یچ کی اباتیآد ریلوله غ خط •
 بر افت فشار در خط لوله کدامند؟  مؤثر عوامل •
 پارامتر در خط لوله  ریسامختلف دما و فشار و  یها لی پروفا رسم •
 قطر خط لوله محاسبه •
 در خط لوله یعبور  یدب محاسبه •
 خط لوله گاز  یطراح •
 ع یخط لوله گاز با ما یها تفاوت •
 ها Pipeدر  یمختلف محاسبات هایمدلو  روابط •
 در نرم افزار  یدو فاز  یهاجریان  سازیشبیه •
 مربوط به انتقال حرارت لوله  ینحوه وارد کردن داده ها  •
 محاسبات خط لوله یبرا یاصل  یمحاسبات مدل 9 •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا  Beggs and Brill (1973) یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ ی( برا1979) Beggs and Brill یمحاسبات مدل •
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 ست؟یمحاسبات خط لوله چ یبرا Gregory Aziz Mandhane یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا HTFS Liquid Slip یمحاسبات لمد •
 ست؟یمحاسبات خط لوله چ یبرا HTFS Homogenous Flow یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا OLGAS_3P یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا OLGAS_2P یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا Tulsa Unified Model(2-Phase) یمحاسبات مدل •
 ست؟ یمحاسبات خط لوله چ یبرا Tulsa Unified Model(3-Phase) یمحاسبات مدل •
 ی چند فاز  یهاجریان یبرا یانتخاب مدل محاسبات معیارهای •
 ان یجر  میبر رژ  مؤثر پارامترهای سهیمقا •
 دوار در صنعت کدامند؟ زاتی تجه •
 افزار هایسیس پمپ در نرم  سازیشبیه •
 ابد؟یم شیدر پمپ افزا الیس یدما چرا •
 در پمپ با بازده پمپ چگونه است؟ الیس یدما شیافزا یرابطه •
 باهم دارند؟ ایرابطه آنچهپمپ با اندازه  بازده •
 ؟شود میهد در پمپ چگونه انجام  محاسبات •
 ؟دهدمیما قرار  اریدر اخت یو چه اطالعات  ستیمشخصه پمپ چ یمنحن •
 چگونه است؟  آن یعبور  یهد پمپ از دب تیتابع •
 ؟ ستیچ Shut Off فشار •
 چگونه است؟ آن یعبور  یپمپ از دب بازده تیتابع •
 ست؟ یچ BEP نقطه •
 چگونه است؟  آن  یعبور  یپمپ از دب یمصرف یانرژ  تیتابع •
• NPSH ست؟یچ 
• NPSH R ست؟یچ 
 ست؟ یچ آن پیامدهایو  شودمی جادیچگونه ا ونیتاسیکاو دهیپد •
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• NPSH A ست؟یچ 
 چگونه باشد؟  دیبا NPSH Aو   NPSH R نیب یرابطه •
 چگونه است؟ آنمشخصه  یپروانه( پمپ با منحن) مپلریاقطر  رابطه •
 و هد به نرم افزار چگونه است؟ یدب  نیدادن رابطه ب نحوه •
 مشخصه به نرم افزار کدامند؟ یوارد کردن منحن یروش ها انواع •
 ست؟ یمشخصه چ یکار در منحن نقطه •
 در پمپ چگونه است؟ یمصرف یهد و انرژ  پارامترهایسرعت بر  اثر •
 و در کجا کاربرد دارند؟  کنندمیچگونه کار  یچند فاز  یها پمپ •
 استفاده کرد؟ توانمی NPSH Curveاز  یزمان چه •
 افزار هایسیس کمپرسور در نرم  سازیشبیه •
 در کمپرسور چگونه است؟ کی تروپ یو پل کیزنتروپیوارد کردن بازده ا حوهن •
 کمپرسور  زیتجه یبرا آنموجود در  پارامترهایمشخصه و  یمنحن یمعرف •
 افزار هایسیسکمپرسور در نرم  یوارد کردن منحن  نحوه •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Single-MWمشخصه  یمنحن •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Multi-MWمشخصه  یمنحن •
 ست؟ ی چ Surge Limit خط •
 ست؟ یچ Stonewall ای Choke Line خط •
 ؟شود میدر کمپرسور چگونه انجام  یدب کنترل •
 کدامند؟ Off Design Correctionsمربوط به  روابط •
 HYSYSکنترل در  ریش سازیشبیه •
 صرف نظر کرد؟  توانمیکنترل  ریدر ش یاز اتالف حرارت چرا •
 ما دارد؟ سازیشبیهدر  تأثیریکنترل چه  ریش وجود •
 ست؟یکنترل چ ریاز ش یخروج انی جر  یها Mood انواع •
 کنترل ها کدامند؟ ریکردن ش زی سا یها روش •
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 کاربرد دارند؟  یچه زمان Quick Opening ریش •
 کاربرد دارند؟ یچه زمان Equal Percentage ریش •
 م؟یدار  ازین یکنترل به چه اطالعات ریش کیکردن  زیسا یبرا •
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 فصل چهارم
 ست؟ یواکنش چ یومتر یاستوک •
 ست؟ یچ Conversion ای لی تبد درصد •
 ؟ شودمیحاسبه و ثابت تعادل واکنش چگونه م یتعادل هایواکنش  •
 مختلف کدامند؟ هایواکنش کینتیس •
 ؟شوند میچگونه انجام  ی ستیکاتال هایواکنش  •
 کدامند؟ یستیواکنش کاتال کیانجام  مرحله 6 •
 ؟دشومیچگونه انجام  Bulk Diffusionاول: مرحله •
 ؟ شودمیچگونه انجام  Diffusion into Catalyst poreدوم:   مرحله •
 ؟شودمیچگونه انجام  Adsorptionسوم: مرحله •
 ؟شودمیچگونه انجام  Reactionچهارم: مرحله •
 ؟شودمیچگونه انجام  Desorptionپنجم: مرحله •
 ؟شودمیچگونه انجام  Diffusion from poreششم: مرحله •
 چگونه است؟ یستیکاتال یهاواکنش معادالت سرعت  فرم •
 چگونه است؟  یست یکاتال ریغ هایواکنش معادالت سرعت  فرم •
 محاسبه ثابت سرعت  یبرا آن شدهاصالحو معادالت  وسیآرن رابطه •
 ست؟ یچ HDS فرآیند •
 ست؟ ینفتا چ برش •
 ها کدامند؟ مرکاپتان انواع •
 ( کدامند؟ Naphtheneنفتن ) باتیترک •
 ( کدامند؟ Parafin) نیپاراف باتیترک •
 ( کدامند؟Aromatic) کی آرومات باتیترک •
 ( کدامند؟Olefin) نیاولف باتیترک •
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 ست؟یچ PONA تست •
 ست؟ یچ HDN فرآیند •
 ست؟ یچ HDO فرآیند •
 ست؟ یچ  Cracking فرآیند •
 کدامند؟ سیسیدر ها ییایمیش راکتورهای انواع •
 نرم افزار کدامند؟ یکینتیس ریغ راکتورهای •
 ست؟یچ   Conversionراکتور  •
 ست؟یچ  Equilibrium راکتور •
 ست؟ یچ Yieldراکتور  •
 ست؟ یچ Gibbsراکتور  •
 نرم افزار کدامند؟ یکینتیس راکتورهای •
 ست؟ یچ CSTRراکتور  •
 ست؟ یچ PFRراکتور  •
 استفاده کرد؟ دیاز کدام راکتور با یک •
 Conversionدر راکتور  کولیگال لنیات ید دی تول فرآیند سازیشبیه •
 نرم افزار یبرا هایواکنش کردن  فیتعر  نحوه •
 افزار هایسیس خاص در نرم  راکتورهای •
 ست؟ یچ H2SO4 Alkylation راکتور •
 ست؟ یچ Hydrotreating Naphtha راکتور •
 ؟ ستیچ Catalytic Reformer راکتور •
 ست؟ ی( چHydro Cracking)  نگیدروکراکیه راکتور •
 ست؟ یچ Delay Cocking راکتور •
 ست؟ یچ Shift راکتور •
 وجود دارند؟ سیسیها Databaseدر  هاییواکنش  چه •
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• Case Study ست؟ یچ 
 بسیاحتراق در راکتور گ هایواکنش  سازیشبیه •
 ست؟ یچ یاحتراق خود به خود یدما •
 سیسیدر ها یکینتیس  راکتورهای سازیشبیه •
 ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان ست یمعادالت سرعت چ یبرا یوسیآرن رابطه •
 ؟شوندمی فیبه چند صورت تعر   یکینتیس هایواکنش  •
 ؟شوندمی فیتعر  یچه زمان Heterogeneous Catalytic هایواکنش  •
 ؟شوندمی فیتعر  یچه زمان Kinetic هایواکنش  •
 ؟شوندمی فی تعر  یچه زمان Simple Rate هایواکنش  •
 ؟شوندمی فیچگونه تعر  یچند فاز  هایواکنش   •
 ؟شودمیچگونه انجام  CSTRراکتور  سازیشبیه •
 م؟یمشخص کن سازیشبیهابعاد راکتور را در  چگونه •
 م؟ یمشخص کن سازیشبیهراکتور را در  یشکل هندس چگونه •
 دارد؟ تی و ابعاد راکتور اهم یشکل هندس یزمان چه •
• Working Volume  ست؟ یچ راکتورهادر 
• Dead Zone  د؟یایم به وجوددر راکتور  ی چه زمان 
 مواد در واکنش دارد؟ لیبر درصد تبد  تأثیریحجم چه  تراییتغ •
 مواد در واکنش دارد؟ لیبر درصد تبد تأثیریدما چه  راتییتغ •
 ست؟ یچ Kineticو  Simple Rate هایمدل تفاوت •
 ست؟یچ  CSTRراکتور  مفهوم •
 ؟ شودمیاستفاده  CSTRاز راکتور  یزمان چه •
 به چه صورت است؟ افزار هایسیسدر نرم  یستیکاتال هایواکنش  فیتعر  فرم •
 ؟ شودمیاستفاده  Plugاز راکتور  یزمان چه •
 ؟ شوندمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ  Fluidized bed راکتور •
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 آل کدامند؟ دهیا ریغ راکتورهای •
 ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ FCC راکتور •
 افزار هایسیس راکتور پالگ در نرم  سازیشبیه •
 نمونه   کی یبرا PFRو  CSTRراکتور  جینتا سهیمقا •
 ؟ شودمیمحاسبه افت فشار در راکتور استفاده  یبرا Ergun یرابطهاز  یچه زمان  •
 ؟شودمیاز هرکدام استفاده  یپالگ در صنعت کدامند و چه زمان راکتورهای انواع •
 را در محاسبات راکتور وارد کرد؟  ستیاثر تخلخل ذرات کاتال توانمی چگونه •
 بر انجام واکنش دارد؟  تأثیریچه   ستیاتالک مشخصات •
 ست؟ یها چ  ستیدر کاتال Void Fraction یکیز یف مفهوم •
 راکتور دارد؟  طیبر تخلخل مح تأثیریها چه  ستیکاتال اندازه •
 راکتور دارد؟ طیبر تخلخل مح  تأثیریها چه  ستیکاتال شکل •
 راکتور دارد؟  طیبر تخلخل مح تأثیریها چه   ستیکاتال یها روش •
 چگونه است؟ ستیدر پر کردن راکتور از ذرات کاتال  Sock Loading روش •
 چگونه است؟ ستیدر پر کردن راکتور از ذرات کاتال Dense Loading روش •
• Side Density ؟شودمیو چگونه محاسبه  ست یچ 
•  Bulk Density ؟شودمیو چگونه محاسبه  ستیچ 
 با درصد تخلخل چگونه است؟ Bulk Densityو  Side Density رابطه •
 ست؟ یرابطه تعداد لوله ها در راکتور پالگ با افت فشار راکتور چ  •
 ست؟ ی در راکتور پالگ با افت فشار راکتور چ ستیرابطه اندازه ذرات کاتال  •
 ست؟ ی در راکتور پالگ با افت فشار راکتور چ ستیرابطه شکل ذرات کاتال  •
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 فصل پنجم 
 دارد؟ یجانب زاتیو چه تجه ستیچ  ریبرج تقط •
 م؟یدار  ازین یبرج به چه اطالعات کی سازیشبیه یبرا •
 ؟ شودمیجرم در برج چگونه نوشته  موازنه •
 ؟ شودمیدر برج چگونه نوشته  یانرژ  موازنه •
• Reflux Ratio ست؟یچ 
 ست؟ ی چ ری برج تقط سازیشبیهها در  Spec انواع •
 کدامند؟ ری کندانسور ها در برج تقط انواع •
 چگونه است؟  ری عملکرد کندانسور در برج تقط زمیمکان •
• Total Condenser  ؟کندمیو چگونه کار  ستیچ 
• Full Reflux Condenser ؟دکنمی و چگونه کار  ستیچ 
• Partial Condenser ؟کندمیو چگونه کار  ستیچ 
 ؟کندمیما مشخص   ینوع کندانسور را برا یز یچ چه •
 دارد؟ یواحد صنعت نهیهز  یبر رو تأثیریدانسور چه کن نوع •
 ؟شودمیداده  حیدر برج به محصول گاز ترج عیمحصول ما معموالا  چرا •
 ست؟ یچ کیوژنیکرا ری تقط •
• LNG ست؟ یچ 
 دارد؟ یبا فشار عملکرد ایرابطهچه  زاتیتجه ضخامت •
 ست؟یچ یواحد صنعت هایهزینهبر  یفشار عملکرد رتأثی •
 ؟شودمی جادیبرج چگونه محاسبه و ا یعملکرد نهیبه فشار •
 کدامند؟ ریتقط  هایبرج در  سازیخنک  یروش ها انواع •
 ؟شودمیاستفاده  سازیخنک   یاز هوا برا یزمان چه •
 ؟ شودمیاستفاده  سازیخنک  یبرا Cooling Waterاز  یزمان چه •
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 ؟ شودمیاستفاده  سردسازی  یبرا Chilled Waterاز  یزمان چه •
 ؟ شودمیاستفاده  سردسازی یبرا یدیتبر  هایسیکلاز  یزمان چه •
 ؟شودمیها در برج چگونه محاسبه  ینیس تعداد •
• Reflux Ratio Minimum  ست؟ یچ 
 ؟شودمی محاسبهدر برج چگونه   ممینیم ینیس تعداد •
 چگونه است؟ ینیو تعداد س یبرگشت انی جر  رابطه •
 ست؟ یچ ریبرج تقط کیدر  ممینیم ینیو تعداد س  یبرگشت  انیمحاسبه جر  روابط •
 ست؟ یچ  FUG روش •
 چگونه است؟  یواحد صنعت هایهزینه با  یبرگشت انی جر  رابطه •
 ؟ شودمیبرج چگونه محاسبه  کیدر  نهیبه یبرگشت انی جر  •
 م؟یورود خوراک را محاسبه کن نهیمحل به چگونه •
 سی سیدر ها Short Cut  ریبرج تقط سازیشبیه •
 ست؟یچ  سیسیدر ها Short Cut ریبرج تقط کاربرد •
• LPG ست؟ یچ 
 ماده اثر دارد؟ کیدر  یو نحوه جداساز  ی حداکثر مقدار ناخالص  یرو  یپارامترهای چه •
 ست؟یچ Light Keyو  Heavy Key مفهوم •
 دارد؟ یبستگ یپارامترهایفشار در برج به چه  افت •
 س یسیدر ها  ریبرج تقط سازیشبیه •
 س یسیهادر  ییزدا زوپنتانیبرج ا سازیشبیه •
 س یسیدر ها Shortcutبرج  سازیشبیه •
 چگونه است؟ یواقع هایسینیمحاسبه تعداد  نحوه •
 دارد؟  یبستگ یپارامترهایبه چه  ینیس یفشار رو افت •
 ست؟ یچ یمورفر  بازده •
 ست؟ یچ Overall ای یکل بازده •
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 ست؟یچ سیسیدر ها Shortcutبرج  اتیفرض •
 کدامند؟ سیسیبرج ها در ها انواع •
 ست؟ یچ یاستخراج ری تقط •
 کدامند؟ سیسیدر ها یکندانسور ها انواع •
 ؟شودمیچگونه گرفته  ریدر برج تقط یانیم محصول •
 چگونه است؟ سیسی ها در ها لریبویر  انواع •
 ست؟ ی گذر چ باریک  لریبویر  •
 ست؟یچ یگردش لریبویر  •
 ست؟ یبا بافل چ یگردش لریبویر  •
 دارند؟  یها لریبویر  هیبا بق یچه تفاوت فونیترموس یها لریبویر  •
 ست؟ ی چ ری برج تقط سازیشبیهها در  Spec انواع •
 ست؟ یچ ریتقط  هایبرجدر  Recovery ای یابی باز  مفهوم •
 ست؟ ی چ ری تقط هایبرجدر   Specificationانواع  •
 م؟ یر یاز کندانسور بگ Subcooledمحصول  چگونه •
 ؟گیریممیاز کندانسور  Subcooledمحصول  یو چه زمان چرا •
• Subcooled  دارد؟ ری برج تقط یبر طراح تأثیری چه  یبرگشت انی شدن جر 
 ؟شودمیمبدل جدا انجام  کیدر  یدر کندانسور و چه زمان Subcooling یزمان چه •
 ؟شودمیجدا  آننفت خام آب موجود در محصول باال چگونه از   ری تقط هایبرج در •
• Reflux Ratio ست؟یچ 
• Boil up Ratio ست؟ یچ 
 م؟یغلظت در برج را مشاهده کن لیپروفا چگونه •
 م؟یدما در برج را مشاهده کن لیپروفا چگونه •
 م؟یفشار در برج را مشاهده کن لیپروفا چگونه •
 در برج چگونه است؟  عیبخار و ما  یدب راتییتغ •



 

 

www.namatek.com 
 23 

در برج چگونه  آن راتییهستند و تغ یپارامترهایدر برج چه  یانتقال خواص •
 است؟ مشاهدهقابل

• Column Environment دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
 برج دارد؟ پارامترهایو  ریبرج تقط یبر طراح تأثیریها چه  ینیس یبازده •
 ؟ کندمیاستفاده  ینیمحاسبه بازده س یبرا ایرابطه از چه  سیسیها •
 مختلف بازده کدامند؟ انواع •
 ؟ شودمیاستفاده  یاز بازده مورفر  یزمان چه •
 ؟ شودمیاستفاده  Overallاز بازده  یزمان چه •
 ست؟ یچ یو مورفر  Overallبازده  تفاوت •
 م؟یبازده هر جز را جداگانه به برج بده چگونه •
 ها  ینیمحاسبه بازده س یمراجع مختلف و مرسوم برا یبررس •
 م؟یبرج همگرا نشد چکار کن جینتا کهدرصورتی  •
 کدامند؟ کندمیحل معادالت استفاده  یبرا آناز  سیسیکه ها هاییروش  •
 کردن برج کدام است؟ Runدر  طورمعمولبهروش  نیبهتر  •
•  Damping Factor   ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ 
 چگونه است؟ ییبا همگرا Damping Factor رابطه •
 چقدر است؟  سیس یدر ها Damping Factor فرضپیش  مقدار •
 مختلف چقدر است؟ هایفرآینددر  Damping Factor یمقدار برا نیبهتر  •
 ؟ شودمیبرج استفاده  هایسینی یها مختلف برا  Fluid Packageاز  یزمان چه •
 کدامند؟  ریتقط هایبرج  یجانب زاتی تجه •
 دارند؟ سازیشبیهبر  تأثیریچه  ریبرج تقط یجانب زاتی تجه •
• Side Striper ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان  ستیچ 
• Pump Around  ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ 
 م؟ یکن فیواکنش تعر  ریدر برج تقط چگونه •
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 ست؟ینفت خام چ Shortcutبا برج  یمعمول Shortcutتفاوت برج  •
 ست؟ یبرج چ نیحل ا یاستراتژ  •
 ؟ رودمی بکار  یطیو در چه شرا یچه مواد ینفت خام برا Shortcut برج •
 ست؟ ینفت خام چ  Shortcutبرج  یتئور  •
 ست؟ یچ سی سینفت خام در ها Shortcutبرج  اتیفرض •
 ؟کندمینفت خام استفاده   Shortcutحل  یبرا یاز چه روابط  سیسیها •
 ؟ کندمی جادی در محاسبات ا ینفت خام چه تفاوت Shortcutآب در برج  طیشرا •
 ؟ کندمی جادی در محاسبات ا ینفت خام چه تفاوت Shortcutکندانسور برج  نوع •
 ست؟ یچ سیسینفت خام در ها Shortcutبرج  سازیشبیه مراحل •
 ست؟ ینفت خام چ Shortcut سازیشبیهدر  ECP مفهوم •
 ست؟ ینفت خام چ Shortcut زیساشبیهدر  ECP Offset مفهوم •
 ست؟ ینفت خام چ Shortcut سازیشبیهدر  SI Top مفهوم •
 ست؟ ینفت خام چ Shortcut سازیشبیهدر   SI Bottom مفهوم •
 ست؟ یچ Cumulativeنمودار  کاربرد •
 ست؟ یچ انگرینفت خام ب Shortcutاز برج  یدما در محصول خروج یهمپوشان •
 ست؟ یچ Cumulative نمودارهای در Tail مفهوم •
 ست؟ یچ Incrementalمفهوم نمودار   •
 ست؟ یچ سیسی استخراج در ها هایبرج  سازیشبیهمراحل  •
 ؟شوند می وارد  نییاز باال و کدام از پا الیاستخراج کدام س هایبرج در •
 ست؟ یدر برج استخراج چ االتیحرکت س اریمع •
 انجام داد؟ توانمیچگونه  سیسیپر شده در ها هایبرج سازیشبیه •
• HETP ست؟ یچ 
 ؟شودمیچگونه انجام  سی سیدر ها Binary Coefficient بینیپیش •
 د؟یایم به دستچگونه  نهیخوراک به حالل به یدب نسبت •
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 ؟ دهدمی اینتیجهمختلف چه  تهیویبا معادالت اکت سازیشبیه •
 کاربرد دارد؟ یو چه زمان ستیچ  UNIFAC VLE مدل •
 کاربرد دارد؟ یو چه زمان ستیچ  UNIFAC LLE مدل •
 UNIFAC VLEو  UNIFAC LLE هایمدل سهیمقا •
چگونه انجام   HYSYS( در Steam Saturator) انیجر  کنندهمرطوب  سازیشبیه •

 ؟شودمی
 ست؟یچ ینسب رطوبت •
 ست؟ یچ Hydrocarbon Dew Point مفهوم •
 ست؟ یچ Water Dew Point مفهوم •
 ست؟یحباب مرطوب چ  یدما •
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 فصل ششم
 ؟شودمی و چگونه انجام  ستیچ ییزدا زوهگزانیا فرآیند •
 یی زدا زوهگزانیا  ریبرج تقط سازیشبیه •
 یی زدا زوهگزانیا فرآیند یها لریبویر  انواع •
 ؟شودمیاعمال  سازیشبیهها چگونه در  ینیس یبازده اثر •
 برج دارند؟ پارامترهایبر   یچه اثر  فونیترموس ا ی یگردش یها لریبویر  •
 ر ی تقط هایبرجدر  Specانواع  یبررس •
 م؟یمحاسبات در نرم افزار را کم کن یخطا چگونه •
 کدامند؟ یها لریبویر  انواع •
 کدام است؟  لریبو یانتخاب ر  معیارهای •
 ؟کندمیو چگونه کار   ستیچ یداخل لریبویر  •
 ؟ شودمیاستفاده  یداخل لریبویاز ر  یزمان چه •
 ست؟ یچ یداخل لریبویر  هایمزیت  •
 ست؟ یچ یداخل لریبوی ر  بیمعا •
 ؟کندمیو چگونه کار   ستیچ kettle لریبویر  •
 ؟ شودمیاستفاده  kettle لریبویاز ر  یزمان چه •
 ست؟یچ kettle لریبویر  هایمزیت  •
 ست؟ یچ kettle لریبوی ر  بیمعا •
 ؟کندمی و چگونه کار  ستیچ یعمود فونیترموس لریبویر  •
 ؟ شودمیاستفاده  یعمود فونیترموس لریبویاز ر  یزمان چه •
 ست؟ یچ یعمود فونیترموس لریبویر  هایمزیت  •
 ست؟ یچ یعمود فونی ترموس لریبوی ر  بیمعا •
 ؟کندمیو چگونه کار  ستیچ یافق فونیترموس لریبویر  •



 

 

www.namatek.com 
 27 

 ؟ شودمیاستفاده  یافق فونیترموس لریبویاز ر  یزمان چه •
 ست؟یچ یافق فونیترموس لریبویر  هایمزیت  •
 ست؟ یچ یافق فونی ترموس لریبوی ر  بیمعا •
 فونیترموس یلرهایبویر  یکیکارکرد مکان یبررس •
 ؟شودمیاستفاده  لریبویر  عنوانبهاز کوره  یزمان چه •
 لر یبویانتخاب ر  یمراجع و مقاالت مختلف برا یراهکارها یبررس •
 اعداد اوکتان کدامند؟ انواع •
• MON ست؟یچ 
• RON ست؟یچ 
 افزار هایسیس گاز در نرم  یساز  نی ر یواحد ش سازیشبیه •
 ست؟ ی( چFoaming) ییزاکف  دهیپد •
• Rich Amine ست؟ یچ 
• Lean Amine  ست؟یچ 
 ؟ شودمیاستفاده  یزاتیاز چه تجه  یساز  نیر یواحد ش در •
 ؟کنندمیچگونه کار  نیجذب با آم هایبرج •
 ست؟ یجذب چ یبرا یدما و فشار  نهیبه طیشرا •
 ست؟ یچ  یساز  نیر یدر ش Make Up انیجر  کاربرد •
 ست؟ یچ سیسیدر ها Recycle یعملگر منطق کاربرد •
 ؟ شودمیاستفاده  یهایمدلاز چه معادالت و  یساز  نی ر یش هایفرآیند یبرا •
 باشد؟ یاز گاز ورود شتریب نیآم یدما دیبا چرا •
 ست؟ یچ سیسیدر ها Set یعملگر منطق کاربرد •
• Spreadsheet دارد؟  یو چه کاربرد ست یچ 
 ست؟ ی چ سیسیدر ها Adjust یعملگر منطق کاربرد •
 نفت خام  ری برج تقط سازیشبیهو مقدمات  یمبان •
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 نفت خام در صنعت چگونه است؟  شی پاال فرآیند •
 صنعت نفت گاز در  مورداستفادهمرجع  هایکتاب یمعرف •
 خام کدامند؟ هاینفت انواع •
 ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان  ستیچ PONA آنالیز •
 ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ SARA آنالیز •
 کدامند؟  ینفت باتیموجود در ترک ایزومرهای •
 ؟کنندمی  رییچگونه تغ زومرهایتعداد کربن تعداد ا شیافزا با •
 ؟دهیمنمینفت را به نرم افزار  آن ینفت خام اجزا ری تقط هایبرج فی تعر  یبرا چرا •
 دارد؟  یو چه کاربرد ست ی( چDistillation Curve) ریتقط یمنحن •
 د؟یایم به دست ی و با چه دستگاه ستیچ یرسم منحن یبرا TBP روش •
 کاربرد دارد؟ یو چه زمان ستیچ ASTM استاندارد •
 ست؟ یچ ASTM استانداردهای انواع •
 دارد؟  یچه کاربرد یمیش یو در مهندس  ستیچ یکروماتوگراف •
 کدامند؟ ی کروماتوگراف هایدستگاهدر  Detector انواع •
• TCD Detector ؟کند میو چگونه کار  ستیچ 
مشخصات نفت خام   یو معرف رانینفت ا یشرکت مل المللبینامور  تیسا یمعرف •

 مختلف یها
 ؟شودمینفت خام ترش گفته  یچه نفت خام به •
 موجود در نفت کدامند؟ یگوگرد باتیترک •
•  RVP ست؟ یچ 
 ست؟ یچ  زشینقطه ر   •
• Vacuum Residue Oil ست؟یچ 
 ؟کندمیو چگونه کار  ستینفت خام چ ری واحد تقط •
 ست؟ یچ VDU واحد •
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 ندارد؟  لریبو ینفت خام ر  ریبرج تقط چرا •
 ست؟ ی چ Open Steam برج •
 ست؟ یچ Side Striper برج •
 دارد؟  یو چه کاربرد ستیچ اجکتور •
 ست؟ یمازوت در صنعت چ کاربرد •
 ست؟ یچ PreFlash Tower برج کاربرد •
 برج به چه معناست؟ کیتراف اصطالح •
 ؟شودمیدر کجا انجام  ینفت آنالیز هر •
 م؟یرسم کن سی سیرا در ها ریتقط یها یمنحن چگونه •
• PNA ست؟ یچ 
 نفت خام مهم است؟  ریسبات برج تقطمحا یبرا تهیسکوز یو چرا •
 نفت خام   ریبرج تقط سازیشبیه •
• Side Striper دارد؟  یو چه کاربرد  ستیچ 
• Pump Around  دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
 ست؟ یچ Pump Around ستمیکنترل در س  ریش کاربرد •
 چقدر است؟ یجوش مربوط به محصوالت نفت رنج •
 به برج داد؟  Spec عنوان بهرا  ریتقط یها یمنحن وانتمی چگونه •
 ست؟ یچ ری تقط یها یدر منحن Overlap مفهوم •
 ست؟ یچ ریتقط یها ی در منحن Gap مفهوم •
 ست؟ ینفت خام چ ری برج تقط سازیشبیهها در  Spec انواع •
• IBP ست؟ یچ 
• FBP ست؟ یچ 
 دارد؟  تأثیریدر محاسبات برج چه  Pump Around وجود •
 ؟شودمیچگونه انجام  سی سیدر ها سازیبهینه •
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 نفت خام  پایدارسازیواحد  سازیبهینه •
 دارد؟ ینفت خام چه کاربرد پایدارسازی واحد •
• Optimizer  ؟کندمی چگونه کار  افزار هایسیسنرم 
 ی واحد صنعت کیدر  یبر محاسبات اقتصاد یمقدمات •
 ؟شودمیواحد چگونه انجام  کی یسود کل محاسبات •
 ؟شودمی ایدارپدر محاسبات چگونه  نهیبه نقطه •
 ست؟ ی چ ییایمیواحد ش کی در  نهینقطه به مفهوم •
 ست؟ یچ Local نهیبه نقطه •
 ست؟ ی چ Global نهیبه نقطه •
 کدامند؟ HYSYSموجود در  یجانب ابزارهایانواع  •
 ست؟ یچ Phase Envelope یمنحن •
 ست؟ یچ Cricondenbar یمنحن •
 ست؟ یچ  Cricondentherm یمنحن •
 خالص دارد؟  هایسیستمبا  یچه تفاوت یچند جزئ هایسیستم یبرا یفاز  نمودار •
 ست؟یچ دراتیه •
 ؟ شودمیرسم  ی و چه زمان ستیچ دراتیه لیتشک یمنحن •
 ؟شودمیگفته  ی به چه مواد هیدرات هایبازدارنده •
 کدامند؟ هاهیدرات انواع •
 و در کجا کاربرد دارد؟ ستیچ زریبوتانا یبرج د •
 زر یبوتانا یبرج د سازیشبیه •
 ست؟یچ HYSYSدر  Adjust کاربرد •
 م؟یمحاسبه کن ریخوراک را در برج تقط نهیمحل ورود به چگونه •
 ست؟ یچ سیسیدر ها Spreadsheet کاربرد •
 دارد؟  یچه کاربرد سیسیدر ها Set عملگر •
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 چگونه است؟  س یسیدر ها یورود متغیرهای فیتعر  نحوه •
 چگونه است؟ سیسیهدف در ها ریمتغ فیتعر  نحوه •
 چگونه است؟  ریکندانسور و برج تقط هایحرارتی ها با مجموع بار  ینیتعداد س رابطه •
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 فتم ل هفص
 Aspen Plusدر نرم افزار   تعریفقابلانواع مواد   •
 ؟ شودمیگفته  Solid ی چه مواد به •
 ؟شودمیگفته  Nonconventional ی چه مواد به •
 ؟ شودمی چگونه مشخص  Nonconventionalمواد  خواص •
 ؟شودمیگفته  Pseudo Component ی چه مواد به •
 ؟ شودمیگفته  Assay ی چه مواد به •
 ؟ شودمیگفته  Blend ی چه مواد به •
 ؟شودمیگفته  Hypothetical Liquid ی چه مواد به •
 ؟شودمیگفته  Polymer ی چه مواد به •
 ؟شودمیگفته  Oligomer ی چه مواد به •
 ؟شودمیگفته  Segment ی چه مواد به •
 ؟شودمیاستفاده  Aspenدر  Conventional Solid باتیاز ترک یزمان چه •
 ؟شودمیاستفاده  Aspenدر  Nonconventional Solid باتیاز ترک یزمان چه •
• Stream Class  ها در نرم افزارAspen کدامند؟ 
• CONVEN Class  در نرم افزارAspen ؟ شودمیگفته  یبه چه مواد 
• MIXCISLD Class  در نرم افزارAspen ؟ شودمیگفته   یبه چه مواد 
• MIXNC Class  در نرم افزارAspen ؟ شودمیگفته  یبه چه مواد 
• MIXCINC Class  در نرم افزارAspen ؟ شودمیگفته  یبه چه مواد 
• MIXCIPSD Class  در نرم افزارAspen ؟ شودمیگفته   یبه چه مواد 
• MIXNCPSD Class  در نرم افزارAspen ؟شودمیگفته  یبه چه مواد 
 Aspen Plusم افزار در نر سازیشبیه •
 Aspen Plus طیبا مح ییآشنا •
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 Aspenمواد به نرم افزار  ستیاضافه کردن ل نحوه •
 م؟ی بده آننرم افزار را به  یخواص مواد ناشناخته برا چگونه •
 کدامند؟  Aspenنشده در نرم افزار  ف یخواص مواد تعر  نی تخم یروش ها انواع •
 قابل انجام است؟ Aspen Plusدر نرم افزار  ییزهایچه آنال •
 هاآن  سهیآب و اتانول با معادالت مختلف و مقا ستمیس یبرا یفاز  یدو جزئ آنالیزهای •
 انجام شده دارد؟ یزهایبر آنال تأثیریچه  یکینامیمدل ترمود انتخاب •
 ؟ شودمی لیتشک یو چه زمان ستیآزئوتروپ چ نقطه •
 ؟شودمیچگونه انجام  Aspen Plusدر  یسه جزئ آنالیزهای •
• tie Line ست؟ یچ 
 ست؟ یچ یبحران نقطه •
  عیدما و فشار تعادل گاز و ما نی باالتر  لزوماا  ینقطه بحران یچند جزئ هایسیستمدر  آیا •

 است؟
 ست؟ یدر صنعت نفت و گاز چ  یفاز  آنالیزهای کاربرد •
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 فصل هشتم 
 Aspen Plusمخلوط کننده در  زی تجه سازیشبیه •
 Aspen Plusدر  کنندهتقسیم زی تجه سازیشبیه •
 ست؟ یچ Aspen Plusموجود در نرم افزار  زاتیتجه انواع •
 ست؟یچ HYSYSبا  Aspen طیدر مح سازی شبیه یها تفاوت •
 چگونه است؟ Aspenنرم افزار  Solver  ماتیتنظ رییتغ نحوه •
 Aspenامکانات نرم افزار  ریبا سا ییآشنا •
 م؟یاضافه کن جی به جدول گزارش نتا تیخاص کی چگونه •
 ست؟ یچ Aspenدر  Free Water کاربرد •
 Aspenدر  Splitter سازیشبیه •
 کدامند؟  Aspenدر  یفاز  هایجداکنندهانواع  •
 Aspenدر  یدو فاز  هایجداکننده  سازیشبیه •
 Aspenدر  یسه فاز  هایجداکننده  سازیشبیه •
 ست؟ یچ دکانتور •
 Aspenدر  یفاز  هایجداکنندهانواع  جینتا سهیمقا •
 ؟کنندمیاستفاده  سازیشبیه یبرا یاز چه روابط یفاز  هایجداکننده  •
 چگونه است؟  هایجداکننده زیمحاسبه سا نحوه •
 ست؟ یدر گاز چ عیقطرات ما یماندگ •
 ست؟ یچ Component Splitter کاربرد •
 ؟ شودمیاستفاده  Component Splitterاز  Aspenدر  یزمان چه •
 کدام است؟ Aspenدر  Component Splitter انواع •
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 فصل نهم
 Aspen Plusدر نرم افزار  یمبدل حرارت  سازیشبیه •
 در اسپن کدام است؟ یمبدل حرارت انواع •
 ست؟ یدر اسپن چ Heater مبدل •
 ؟ شودمیاستفاده  Heaterاز  یزمان چه •
 ست؟ یدر اسپن چ HeatX مبدل •
 ؟ شودمیاستفاده  Heat Xاز  یزمان چه •
 است؟ سیسیو معادل کدام مبدل در ها ستیچ MHeatX مبدل •
 استفاده کرد؟ دیکوره از کدام نرم افزار با سازیشبیه یبرا •
 چگونه عمل کرد؟  دیکوره در اسپن با سازیشبیه یبرا •
• Water Decant ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ 
 کرد؟  Super Heatرا در مبدل   انیجر  کی توانمی چگونه •
 کرد؟  Subcooledرا در مبدل   انیجر  کی توانمی چگونه •
 ؟ کندمیافزار اسپن افت فشار در مبدل را چگونه محاسبه  نرم •
 ؟شودمیچگونه انجام  Heat Xمبدل  سازیشبیه •
 ست؟ یچ HYSYSو  Aspen Plusدر  دو جریانیمبدل  سازیشبیه اوتتف •
 مبدل کدامند؟ یطراح افزارهاینرم  •
 در مبدل به چند صورت است؟  هاجریان  شیآرا •
 مبدل در اسپن کدامند؟ سازیشبیه یها Mood انواع •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان  ستیچ Shortcut یمحاسبات مود •
 در نرم افزار اسپن کدامند؟ یمختلف در مبدل حرارت یها Spec انواع •
 محاسبات مربوط به مبدل را بر اساس هندسه مبدل انجام داد؟  توانمی یزمان چه •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Detail یمحاسبات مود •
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• Design Spec دارد؟ یو چه کاربرد  ستیدر اسپن چ 
 مبدل را محاسبه کرد؟ انتقال و سطح حرارت در  بی ضرا توانمی چگونه •
• Actual Area  ؟شودمیو چگونه محاسبه   ستیچ 
• Overdesign ؟شودمیو چگونه محاسبه  ستیچ 
در   یانتقال حرارت در مبدل حرارت یکل بی ضر  ریمقاد نهیمنابع مختلف در زم یبررس •

 مختلف  طیشرا
 آورد؟  به دستانتقال حرارت  یکل  بی از ضر  یخوب نیتخم توانمی چگونه •
• LMTD  ؟ شودمیدر اسپن چگونه محاسبه 
 مبدل دارد؟  سازیشبیه جینتا بر تأثیری چه نا یجر  شیآرا •
 Aspen Plusدر  LNG ای Cold Boxمبدل  سازییهشب •
 ست؟یچ  Pinch لیتحل روش •
 ست؟ یچ Combine Heat Curve یمنحن •
 ست؟ یچ Combine Cold Curve یمنحن •
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 فصل دهم
 Aspen Plusپ در نرم افزار پم سازیشبیه •
 کدامند؟ Aspenفشار در  تغییردهنده زاتی تجه •
 با پمپ دارد؟ یو چه تفاوت ستیچ نیتورب •
 م؟یکن یطراح پمپ مشخصه، یبا منحن چگونه •
 Aspenبا  HYSYSپمپ در  سازیشبیه تفاوت •
 Aspen Plusکمپرسور در نرم افزار  سازیشبیه •
 کدامند؟  کمپرسورهامحاسبات در  هایروش  •
 ؟کنیممیاستفاده  کمپرسورها سازیشبیه یاز کدام روش برا یزمان چه •
 ست؟ یمثبت چ ییجابجا  کمپرسور •
 ؟کندمیمحاسبات کمپرسور استفاده  یبرا  یافزار از چه روابط نرم •
 ست؟یچ یکیالکتر  بازده •
 ست؟یچ یکیمکان بازده •
 ؟شودمیه محاسبه در کمپرسور چگون  یهدر رفت انرژ  مقدار •
 ست؟ ی به کمپرسور چ یخوراک ورود یدما شیبازده کمپرسور با افزا رابطه •
 مشخصه در کمپرسور کدامند؟  یمنحن انواع •
 م؟یکن  یطراح کمپرسور مشخصه، یبا منحن چگونه •
 ؟شودمیو چگونه محاسبه  ستیچ ژهیو  سرعت •
 Aspen Plusدر نرم افزار  ایچندمرحله یکمپرسورها  سازیشبیه •
 ؟شودمیچگونه انجام  Aspenدر  یانیفشار مراحل م محاسبه •
 ؟شودمیاستفاده   ایچندمرحله از کمپرسور   یزمان چه •
 ؟شودمیچگونه انجام  کمپرسورهامراحل در  تعداد •
 چقدر باشد؟  دیاز کمپرسور با یگاز خروج یدما حداکثر •
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 فتد؟ یم یشود چه اتفاق لیتشک عیهنگام تراکم در کمپرسور ما اگر •
 ؟گیردمی قرار  Knock Out Drum کمپرسورهاقبل از ورود به  چرا •
 Aspen Plusخط لوله در  سازیشبیه •
• pipe دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
• pipeline دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
 ست؟ یچ ی شیسرعت سا بی ضر  •
 مطرح است؟ یاالتیچه س یبرا ی شیسرعت سا بی ضر  •
 ست؟یچ 14E استاندارد •
 ست؟ یچ ایرزوه  اتصاالت •
 است؟ یسهم افت فشار در لوله از چه منبع  نیشتر یب •
 ؟شودمیچگونه انجام  Aspen Plusدر  شیرها سازیشبیه •
 کدامند؟  Aspenدر نرم افزار  ریش انواع •
 ست؟ یچ شیرهادر  Pressure Recovery هیناح •
• Choking  ست؟ ی چ گازهادر 
 ست؟ یچ یگاز  هایسیستمدر   انیجر  هایرژیم انواع •
• Choking ست؟ یچ  عاتیدر ما 
 ست؟ یچ Aspenدر  شیرها سازیشبیهدر  Rating مود •
 ست؟ یچ pipelineو  pipe تفاوت •
 Aspen Plusخط لوله مرکب در  سازیشبیه •
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 فصل یازدهم 
 کولیگال لنیات دی تول فرآیند سازیشبیه •
 کدامند؟  Aspen Plusراکتورها در  انواع •
 چگونه است؟ Aspenواکنش در  تعریف نحوه •
 چگونه است؟  Aspenدر  Conversionراکتور  سازیشبیه •
 ست؟ یسنتز چ گاز •
 گاز سنتز چگونه است؟ دیتول فرآیند •
 متان نگیفرم یواحد ر  سازیشبیه •
 چگونه است؟ Aspenدر  یراکتور تعادل  سازیشبیه •
 م؟یثابت تعادل را محاسبه کن Aspenبا استفاده از  چگونه •
 م؟یکن یبررس Aspenدر  گری پارامتر را بر پارامتر د ک ی راتییاثر تغ چگونه •
 ست؟ یچ  Aspenدر  تی حساس آنالیز •
 م؟یرا کنترل کن تیحساس آنالیز یها یخروج چگونه •
 رد؟بر غلظت واکنش دهنده ها دا تأثیریچه  دما •
 ؟شودمی دایانجام واکنش چگونه پ یبرا نهیبه دما •
 Aspenدر  یاحتراق هایواکنش  سازیشبیه •
 ست؟ یچ نگیکراک هایواکنش  •
 دارد؟ سازیشبیه جیبر نتا تأثیریواکنش چه  طیدر مح inertمواد  حضور •
 Aspenدر  Gibbsراکتور  سازیشبیه •
 دارد؟  جیبر نتا تأثیریاحتراق چه  هایواکنشدر  یکینتیس راکتورهایاز  استفاده •
 در اسپن پالس Yieldراکتور  سازیشبیه •
 در اسپن پالس Binary Interactionوارد کردن   •
 م؟یجز را به نرم افزار بده کی  Yield توانمی چگونه •
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• Yield ؟شودمینفت خام چگونه داده  هایبرش 
 Aspen Plusاستات در  لیات د یواحد تول سازیشبیه •
 کدامند؟ Aspen Plusدر  تعریفقابل هایواکنش انواع •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ یونیامولس واکنش •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Free Radikal واکنش •
 ؟شودمیاستفاده  یو چه زمان  ستیچ یونی واکنش •
 ؟ شودیماستفاده  یو چه زمان ستیچ LHHW واکنش •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Segment-BASواکنش  •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Step-Growth واکنش •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ Ziegler NAT واکنش •
 ؟شودمی چگونه انجام   یخروج لیحجم راکتور در مقابل تبد  یرو تی حساس آنالیز •
 ؟شودمیچگونه انجام  یخروج لیواکنش در مقابل تبد یدما یرو تی حساس آنالیز •
 Aspen Plusاستون در  د یواحد تول سازیشبیه •
 Aspen Plusدر  CSTRراکتور  سازیشبیه •
 Aspen Plusراکتور پالگ در  سازیشبیه •
 Aspen Plus مرکاپتان در لیمت د یواحد تول سازیشبیه •
 ؟ شودمیده استفا آن از  یو چه زمان ستی چ یچند لوله ا راکتور •
 ست؟ یچ Quench انی جر  •
 در راکتور پالگ  یستیکاتال هایواکنش  سازیشبیه •
 Aspenدر  یستیواکنش کاتال کینتیس فیتعر  نحوه •
• Loading   ست؟ یچ یستیکاتال راکتورهایدر 
 ؟شودمیدرون راکتور چگونه محاسبه  ستیکاتال وزن •
 ؟شودمیاقامت در راکتور چگونه محاسبه  زمان •
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 دوازدهم صلف
 Aspen Plusدر  Shortcut  ریبرج تقط سازیشبیه •
چگونه انجام   Shortcutو حداقل رفالکس در برج  ینیحداقل تعداد س محاسبات •

 ؟شودمی
 ست؟ یچ Shortcutمحاسبات برج  یبرا  VUG یمحاسبات مدل •
 ست؟ یچ  Shortcutمحاسبات برج  یبرا ستریادم مدل •
 ؟شودمیاستفاده  یاز چه روش محاسبات یسه فاز  ای دو  ریتقط یبرا •
 کدامند؟  Aspenموجود در  هایبرج انواع •
 کدامند؟  Aspenکندانسور ها در  انواع •
 و اسپن  سیسیدر ها ری برج تقط سازیشبیه سهیمقا •
 Aspenدر  ی آل و واقع دهیا ینیتعداد س محاسبات •
 ؟شودمیچگونه مشخص  ری برج تقط سازیشبیهکندانسور در  نوع •
 م؟ یبرج را چگونه محاسبه کن یاتیعمل فشار •
 Aspenکامل در   ریبرج تقط سازیشبیه •
 ست؟ یچ ریبرج تقط سازیشبیهدر  Pseudo Stream کاربرد •
 ست؟یچ  Pseudo Streamو   Side Product تفاوت •
 ست؟ یچ ریبرج تقط سازیشبیهدر  یمحاسبات هایروش  انواع •
 ست؟ ی چ ری برج تقط سازیشبیه یبرا یتعادل روش •
 ؟ شودمیاستفاده  یو چه زمان ستیچ  Rate Base روش •
 وجود دارد کدامند؟ Aspenکه در  ییکندانسور ها انواع •
 ست؟ یچ یازئوتروپ ری تقط •
 ست؟ یچ ری حل معادالت در محاسبات برج تقط هایروش  انواع •
 ست؟ یچ کیوژنیکرا ری تقط •
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 ؟شودمیاستفاده  Subcoolingاز  یزمان چه •
 ست؟یچ ینسب تیفرار  •
 دارد؟  ریتقط اتیبر عمل تأثیریچه  ینسب تیفرار  مقدار •
 Aspenدر  ییزدا زوهگزانیبرج ا سازیشبیه •
 دارد؟  یدر برج چه تفاوت یها با تعداد مراحل تعادل ینیس تعداد •
 ؟ شودمیبرج چگونه محاسبه  یواقع  هایسینی تعداد •
 ؟گذاردمیبرج  یمراحل تعادل یرو تأثیری چه  لریبویر  نوع •
 ست؟ یچ  Aspenدر  لریبویر  سازیشبیهکنترل در  ریش کاربرد •
 ست؟ یچ Aspenدر  لری بویر  سازیشبیهکنترل در  ریش بی و معا ایمزا •
 دارد؟ یبستگ  یبه چه عوامل لری بویدرون ر  عی ما سطح •
 دارد؟ سازیشبیهبر  تأثیریچه  ری وارد شدن خوراک در برج تقط نحوه •
 ؟آن نییاز پا ایوارد شود  ینیس یخوراک از باال میده صیتشخ چگونه •
 کدامند؟  Aspenها در  ینیس یموجود برا هایبازده انواع •
 چقدر است؟  ریبرج تقط سازیشبیهدر  لری بویکندانسور و ر  بازده •
 Aspenدر   لریبویر  سازیشبیه •
• Design Spec ست؟یچ 
 ؟ شودمیآب و استون چگونه انجام  عیما-عیاستخراج ما  فرآیند •
 انتخاب کرد؟  توانمیرا  یا تهیوی چه معادالت اکت عیما-عیما هایسیستم یبرا •
 ؟کندمیچگونه کار  عی ما-عیاستخراج ما برج •
 ؟شوند می وارد  نییاز باال و کدام از پا الیاستخراج کدام س هایبرج در •
• Side Feed  دارد؟  یو چه کاربرد ستیاستخراج چ هایبرجدر 
 ؟شودمیاستخراج چگونه محاسبه  هایبرجحالل در  اتالف •
 ؟ شودمیاستخراج چگونه محاسبه  هایبرجدما و غلظت در   عیتوز  •
 ست؟ یدر برج استخراج چ Extract مفهوم •
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 ست؟ یدر برج استخراج چ Raffinate مفهوم •
 ؟شودمیاستخراج چگونه انجام  فرآیند حالل در  یابیباز  •
 ست؟ یاستخراج چ هایبرجدر  یجداساز  اساس •
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 فصل سیزدهم
 ی ساز  نی ر یواحد ش سازیشبیه •
 استفاده کرد Flash Drumاز  دیقبل از برج جذب با چرا •
  یساز  نیر یش فرآیندمربوط به  یمحاسبات تعادالت فاز  یبرا یاختصاص هایمدل •

 کدامند؟
 دارد؟ سازیشبیهشدن  Run بر تأثیرینرم افزار چه  Solverروش حل  ضیتعو •
 دارد؟  یو چه کاربرد ستیچ SRU واحد •
 ها در برج جذب کدامند؟ Spec انواع •
 د؟یایب به وجودممکن است  ییچه خطاها یواحد صنعت ک ی سازیشبیهروند  در •
 ؟شودمی فیدر اسپن چگونه تعر  یبرگشت انی جر  •
 داشته باشد؟ دیبا ییها  یژگیچه و یبرگشت انی جر  یبرا هیاول حدس •
 نفت خام   ریبرج تقط سازیشبیه •
 نفت خام  ریتقط فرآیند یبر چگونگ یمرور  •
• Wauquier Factor ؟ ستی چ 
 چگونه است؟ ینفت های برش  فیتعر  نحوه •
 موجود در نرم افزار اسپن کدامند؟ ریتقط  یها یمنحن انواع •
 ؟کنیممیاستفاده  ریتقط یاز کدام منحن  یزمان چه •
 در نرم افزار وجود دارد؟ یشگاهیپاال هایفرآیند سازیشبیه یبرا یهایمدل چه •
 م؟یرا رسم کن  ریتقط یها یدر نرم افزار منحن چگونه •
 ؟کنیممیاستفاده  PetroFrac هایبرجاز  یزمان چه •
 ست؟ یدر کوره ها چ Over Flash مفهوم •
 چگونه است؟ PetroFracدر برج  Design Spec فیتعر  نحوه •
 نفت خام  پایدارسازیواحد  سازیشبیه •
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 ست؟یچ  پایدارسازیاز  هدف •
 ست؟ یبا دما و فشار چ عیدر ما گازها تیحالل رابطه •
 ؟ شودمیچگونه انجام   یواحد صنعت کیدر  انیسود و ز  محاسبات •
 Aspenدر  سازیبهینه یوارد کردن تابع هدف برا نحوه •
 ؟کندمیاستفاده  سازیبهینه محاسبات  یبرا یافزار از چه روش نرم •
 ست؟ یمفهوم برازش چ •
 م؟یاز برازش استفاده کن دیبا چرا •
 در اسپن  Refractبرج  سازیشبیه •
 Aspenدر  یسه جزئ  ریبرج تقط سازیشبیه •
 دارد؟ تأثیریچه  یدر محاسبات تعادل تیفعال بی ضرا •
 م؟ی بده  Specدر اسپن  Refractبه برج  چگونه •
 دارد؟ یو چه کاربرد  ستیچ Stream Analysisابزار  •
 در اسپن پالس  یجداکننده دوفاز  سازیشبیه •
 ؟شودمیدر اسپن چگونه انجام  یفاز  آنالیزهای •
 را انجام داد؟ Phase Envelope یزآنال انی جر  کی یبر  توانمی چگونه •
 ست؟ یچ Cricondenbar یمنحن •
 ست؟ یچ  Cricondentherm ینمنح •
خالص  هایسیستمبا  یچه تفاوت یچند جزئ هایسیستم یفاز  یدر منحن  یبحران نقطه •

 دارد؟
 در نرم افزار اسپن چگونه است؟  P-V یمنحن رسم •
 در نرم افزار اسپن چگونه است؟  T-V یمنحن رسم •
 در نرم افزار اسپن چگونه است؟  P-T یمنحن رسم •
 در اسپن چگونه است؟ ریتقط ی ها یرسم منحن روش •
 زر یبوتانا یبرج د سازیشبیه •
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 در اسپن  ریورود خوراک در برج تقط نهیکردن محل به دایپ •
 در اسپن  Refractبرج  سازیشبیه •
 در اسپن چگونه است؟  یورود متغیرهای فیتعر  نحوه •
 اسپن چگونه است؟  هدف در ریمتغ فیتعر  نحوه •
 چگونه است؟  ریکندانسور و برج تقط هایحرارتی ها با مجموع بار  ینیتعداد س رابطه •
 ست؟ یچ تی حساس آنالیز •
 در اسپن چگونه است؟  یمجاز  یها جریان  فیتعر  نحوه •
 دارد؟ ی و چه کاربرد ستیچ Design Spec تیقابل •
 دارد؟ یدر اسپن چه کاربر  Calculatorاز  استفاده •
 


