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است ک کلی مثا های عملی ارائ شده در فصلهای  2تا  4با تغییرات جزئی

نمودارهای فرايندی در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي

از صنایع در حا بهره برداری ایرا گرفتر شردهانرد .بررای تهیر و تجزیر و

مؤلفان :رضا آذین ،مهشید ناطق ،شهریار عصفوری

ت لیل ای مثا ها بیش از  11سا وقت گذاشت شده و بیشتر ای فراینردها
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از نزدیک بازدید ،بررسری و مطالعر شرده اسرت .تجربر حاصرل از  11سرا

تاریخ اتنشار0931 :

تدریس در دانشگاه ،بازدیدهای مستمر از مناطق عملیاتی و جلسرات فنری برا
کارشناسا عملیاتی و متخصصا صنعتی در ای کتاب نهفتر اسرت .از ایر

قیمت 000111 :ریال

ل اظ میتوا کتاب حاضر را مرجعری ایرانری در حروزه صرنایع نفرت ،گراز و

ناشر :راه نوین

پتروشیمی بر شمرد.

صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی شالوده اصلی صنعت و اقتصاد ایررا را تشر یل
میدهند .مردیریت صر یح و ی پارچر و توسرع ی فنراوری در ایر صرنایع،
مستلزم تربیت نیروی انسانی فرهیخت و متخصصا آشنا با جنب های فنری و
مهندسی آ است ک در عصر دانایی ،سرمای اصرلی توسرع ی دانرایی م رور
جامع را تش یل میدهند .شناخت دقیق فرایندهای مهندسی شیمی ی ری از

نویسندگا امیدوارند ک با ارائر ایر کتراب ،منبرع مناسربی بررای شرناخت
فرایندهای مهندسی در درسهای فرایندی چرو طررو و اقتصراد مهندسری،
آشررنایی بررا عمئررم فراینرردی ،فراینرردهای پرراالیش نفررت و گرراز ،فراینرردهای
پتروش ریمی و  ...و راهنمررای مناسرربی برررای دورههررای آمرروزش تخصص ری و
مصاحب های شغلی فراهم نمایند.

مراحل مهم آموزش ،طراحی مهندسی و عملیات بهرهبرداری در صنایع نفرت،
گاز و پتروشیمی است .در نخستی بازدید از تأسیسات فرایندی (مجتمعهرای
پاالیشگاهی ،پتروشیمی و  ،)...بازدیدکننده با مجموع گسترده و پیچیدهای از
شب های در هم تنیده خطوط لول و تجهیزات مواج مریشرود .نمودارهرای
فراین ردی ابررزار مفیرردی در شررناخت ،تجزی ر و ت لیررل ،مطالع ر و طراح ری
فرایندهای ای صنایع است و ب کمک ای ابزار میتروا دریافرت کر اصرو
مهندسیِ نسبتاً سادهای در طراحی و جا نمایی تأسیسات حاکم است.
تهیر یررک منبررع آموزشری مناسررب برررای شررناخت گررام ب ر گررام و اصررولی
انواع نمودارهای فرایندی (جعب ای ،جریا فرایندی ،لول کشی و ابرزار دقیرق)
انگیزه اصلی تهی ای کتاب بوده است .پس از ارائ کلیاتی در خصوص اهمیت
نمودارها و شناخت انواع آ ها ،اجزا و نمادهرای رایر در ترسریم نمودارهرای
فرایندی در فصل  ،1تعدادی از فرایندها ب همراه نمودارهای فرایندی آنها بر
تف یک صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی در فصلهای  2تا  4معرفی میشوند .در
فصل پنجم نیرز بر معرفری نررمافزارهرای موجرود رسرم نمودارهرای جریرا
فرایندی ،لول کشی و ابزار دقیق پرداخت میشود .در فصلهای مختلف سرعی
شده است با ارائ مثا هرایی واقعری از صرنعت ،مفراهیم و جزئیرات طراحری
فرایندها از دریچ نمودارهای فرایندی بررسی شود .ن تر حرائز اهمیرت ایر
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پيوند دانشگاهها به رشد منطقهای
(درسهايي از اتحادية اروپا)

همچنی در زما تدوی نهایی ای کتاب ،هم پیوندهای اینترنتی ککر شرده
در مت اصلی بررسی شد .برخی صف ات وب تغییر نشانی داده بود و برخی از
برنام های ات ادی اروپا تغییر ماهیت داده بود .هرجا الزم شد ،توضی اتی کیل
مرجع برای راهنمایی بهتر مخاطب ارائ شده است.
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کتاب مجموع ای از راهبردها ،سیاستها ،برنام های ات ادیر اروپرا همرراه برا
مثا هایی موردی از پیوند دانشگاهها با رشرد منطهر ای در کشرورهای عورو
ات ادی اسرت .نهطر مشرترم تمرام مثرا هرای ککرر شرده در ایر کتراب،
برنام ریزی ات ادی اروپا برای ایفای نهش رهبری دانشگاهها در تعامرل پایردار
با مناطق میزبا برای تولید علم و توسع اقتصاد دانشبنیا است.
ای کتاب راهنمای خوبی برای سیاستگزارا کم و منطه ای ،مدیرا سطوو
ارشد و میانی ،اساتید دانشرگاه ،کارشناسرا و دانشرجویا اسرت کر در پری
تبیی راهبردهای ،سیاستها ،برنام ها و اقدامات معطوف بر توسرع پایردار،
آمایش سرزمی  ،اقتصاد دانش بنیا  ،مناطق ویژه علم و فناوری و روی ردهای
دانایی ب حل مسایل منطه ای و ملّی هستند.
در اروپای قر  21میمدی ،دانشگاهها ب عنوا جزیی از جامع  ،کانو توسع
منطه ای و شهری و مرکز توج سیاستگزارا  ،برنام ریزا  ،مدیرا دولتری و
صنعتی برای گسترش اقتصاد دانش بنیا است .آیا دانشگاههرای ایررا روزی
ای جایگاه را خواهند یافت ک ن ب عنوا جزیرهای مجزا بل ر قطرب قابرل
ات اء توسع علم و فناوری مناطق خود عمل کنند؟
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