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 فصل اول
 دوره یمعرف •
 یانرژ  ییو کارا یتفاوت نگهداشت انرژ   حیتشر •
 ی انرژ  ییو کارا یدر خصوص تفاوت نگهداشت انرژ  ویدیو  کی شینما •
 هیاول یانرژ  یمعرف •
 هیثانو یانرژ  یمعرف •
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 فصل دوم
 سوخت  بندیدسته یمعرف •
 احتراق  ند یفرآ یمهم در خصوص انتخاب درست سوخت برا فاکتور یمعرف •
 عیخواص سوخت ما یمعرف •
 ع یدر مبحث سوخت ما یچگال  یمعرف •
 ع ی وزن مخصوص در مبحث سوخت ما یمعرف •
 و وزن مخصوص  یدر خصوص روش چگال ویدیو  شینما •
 عیسوخت ما  یدر مبحث برا تهیسکوزیو یمعرف •
 ته یسکوزیو  گیریاندازه در خصوص روش  ویدیو  شینما •
 عیسوخت ما یدر مبحث برا  Flash Point یمعرف •
 عیسوخت ما  یدر مبحث برا ژهیو یگرما یمعرف •
 Specific Heat در خصوص ویدیو  شینما •
 ع یسوخت ما ی( در مبحث براالنی)نقطه س Pour Point  یمعرف •
 عیسوخت ما  ی( در مبحث برای)ارزش حرارت Calorific Value یمعرف •
 عی سوخت ما یدر مبحث برا Sulphur یمعرف •
 ع یسوخت ما یدر مبحث برا Ash Content یمعرف •
 ع یسوخت ما یکربن( در مبحث برا  ماندهی باق) Carbon Residue پارامتر یمعرف •
 ع ی سوخت ما یآب( در مبحث برا ی)محتوا Water Content  پارامتر یمعرف •
 ع ی سوخت ما یدر مبحث برا یساز ره ی ذخپارامتر  یمعرف •
 عیسوخت ما  یپمپاژ در مبحث برا یو دما  رهیذخ یپارامتر دما یمعرف •
 (سنگ زغالمهم( سوخت جامد ) یخواص )پارامترها یمعرف •
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 سنگزغال   زیدو متد جهت آنال یمعرف •
 سنگزغالرطوبت در  گیریاندازهروش  یمعرف •
 سنگزغال مواد فرار در  گیریاندازهروش  یمعرف •
 Fixed Carbon یمعرف •
 Volatile Matter یمعرف •
 Ash Content یمعرف •
 جامد  یهاسوخت رطوبت و گوگرد در  یمحتوا یمعرف •
 سنگزغال  ونیداسیمبحث اکس یمعرف •
 احتراق  یبرا سنگزغال یساز آماده  یمعرف •
 یگاز  یهاسوخت  یمعرف •
 LPG یمعرف •
 ی عیگاز طب  یمعرف •
 یاهیگ یهاسوخت  یمعرف •
 احتراق  ندیفرآ یمعرف •
 مؤثر احتراق  ندیفرآ جادیسه پارامتر مهم جهت ا یمعرف •
 احتراق  ندی الزم جهت فرآ ژنینحوه محاسبه مقدار اکس حیتشر •
 احتراق  ندیمازاد فرآ ینحوه محاسبه مقدار هوا حیتشر •
 احتراق  ندی مازاد در فرآ یمبحث هوا حیتشر •
 ( Burners) مشعل یمعرف •
 Clinker یمعرف •
 Clinker ل یدر خصوص تشک ویدیو  شینما •
 ی گاز  یهامشعل دو دسته یمعرف •
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 Draft ستمیس یمعرف •
 Natural Draft ستمیس یمعرف •
 Mechanical Draft ستمیس یمعرف •
 Draft یهاستمیسدر خصوص  ویدیو  شینما •
 On/Off یهاکنترل یمعرف •
 High/Low/Off یهاکنترل یمعرف •
 Modulating یهاکنترل یمعرف •
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 ل سومفص
 لر یبو یمعرف •
 لرها یدر خصوص بو ویدیو  شینما •
 انتقال حرارت  یهاروش  یمعرف •
 لر ی مشخصات بو یمعرف •
 ش ی سطح گرما یمعرف •
 لر یبخار در بو دیدر خصوص تول ویدیو  شینما •
 لر یدر بو( feed water) هیآب تغذ یمعرف •
 لر یآب در بو هیتغذ ستمیمنابع س یمعرف •
 لر یآب در بو هیتغذ ستمیدر خصوص س ویدیو  شینما •
 لرها یبو بندیدسته یمعرف •
 Fire tube  لریبو یمعرف •
 Water tube لریبو یمعرف •
 Packaged Boiler  یمعرف •
 لر یدر بو ریتبخ  ندیفرآ یاصول کل  یمعرف •
 لر یبو ییکارا یاب یارز یبرا میمفهوم روش مستق حیتشر •
 لر یبو  ییکارا  یابیارز یبرا غیرمستقیممفهوم روش  حیتشر •
 با سوخت جامد  یلرهایبو یمعرف •
 Stoker fired boiler  انواع یمعرف •
 Chain-grate Stoker یلرهایبو یمعرف •
 Spreader Stoker یلرهایبو یمعرف •
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 Pulverized Fuel  یلرهایبو یمعرف •
 Pulverized Fuel  یلرهایبودر خصوص  ویدیو  شینما •
 Fluidised Bed Combustion (FBC)  یلرهایبو یمعرف •
 Fluidised Bed Combustion (FBC)  یلرهایبوص عملکرد در خصو  ویدیو  شینما •
 لر یعملکرد بو یپارامترها یمعرف •
 لر یبو ری نحوه محاسبه نسبت تبخ یمعرف •
 لر یبو  ییکارا یابیارز یدو روش برا یمعرف •
 لر یبو  ییکارا یابیارز یبرا میروش مستق  یمعرف •
 لر یبو ییکارا یابی ارز یبرا میمثال در خصوص روش مستق حل •
 میروش مستق یای مزا یمعرف •
 میروش مستق  بیمعا یمعرف •
 لر یبو  ییکارا یاب ی ارز یبرا یرمستقیمغ روش  یمعرف •
 افتدی ماتفاق  لریبو کیتلفات عمده که در  یمعرف •
 تلفات مختلف زانیم آوردندستبه نحوه  حیتشر •
 لر یبو ییکارا یاب یارز یبرا غیرمستقیممثال در خصوص روش  کیحل   حیتشر •
   Boiler Blowdown  مبحث حیتشر •
 Blowdown  دو روش انجام یمعرف •
 Intermittent Blowdown روش یمعرف •
 میدر بخش است لر،یخط بو یرو ی کنترل یابزارها یمعرف •
 Continuous Blowdown  روش یمعرف •
 Blowdown نحوه محاسبه یمعرف •
 Blowdown یای مزا یمعرف •
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 لر یآب بو هیمبحث تصف  یمعرف •
 لر یآب بو هیمبحث تصف در خصوص ویدیو  شینما •
 ( Internal water treatment) یآب درون تصفیهروش   یمعرف •
 (External water treatment) یآب خارج تصفیه یهاروش  یمعرف •
 آب  تصفیهدر مبحث ( Ion-exchange process) ونی ضیتعو ندیروش فرآ  حیتشر •
در مبحث  ( Ion-exchange process) ونی ضی تعو ندیدر خصوص فرآ ویدیو  شینما •

 آب  تصفیه
 آب  تصفیهدر مبحث ( De-aeration) یی زداروش هوا  حیتشر •
 ( Mechanical de-aeration) یک یمکان  ییهوازدا یهاستم یس یمعرف •
 ( Chemical de-aeration) یک یمکان  ییهوازدا یهاستم یس یمعرف •
 ییهوازدا یهاستمیسدر خصوص  ویدیو  شینما •
 آب  تصفیهدر مبحث  Reverse Osmosis روش  حیتشر •
 آب  تصفیهدر مبحث  Reverse Osmosis در خصوص روش ویدیو  شینما •
 ی انرژ  جوییصرفه یهافرصت  یمعرف •
 یانرژ  جوییصرفه  یهافرصت در خصوص  یخروج  یگازها یمبحث دما یمعرف •
در خصوص   زریبا استفاده از اکونوما هیآب تغذ شیگرما شی مبحث پ یمعرف •

 ی انرژ  جوییصرفه  یهافرصت 
 یانرژ  جوییصرفه  یهافرصت احتراق در خصوص  یهوا کردنگرم شی مبحث پ یمعرف •
 ی انرژ  جوییصرفه  یهافرصت مبحث احتراق ناقص در خصوص  یمعرف •
 ی انرژ  جوییصرفه  یهافرصت مازاد در خصوص   یمبحث کنترل هوا یمعرف •
 ی انرژ  جوییصرفه یهافرصت تشعشع در خصوص  یمبحث تلفات حرارت یمعرف •
 یانرژ  جوییصرفه  یهافرصت در خصوص  Blowdown  مبحث کنترل یمعرف •
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 یهافرصت از دوده در خصوص  یمبحث کاهش رسوب و تلفات ناش یمعرف •
 یانرژ  جوییصرفه 

 یانرژ  جوییصرفه  یهافرصت در خصوص  لریمبحث کاهش فشار بخار بو یمعرف •
 ی انرژ  جوییصرفه  یهافرصت در مبحث  لری بو  یاثر بارگذار  یمعرف •
 یانرژ  جوییصرفه  یهافرصت در مبحث  لریبو یبندن زمااثر برنامه  یمعرف •
 ی انرژ  جوییصرفه  یهافرصت در مبحث  لری بو ضی اثر تعو یمعرف •
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 فصل چهارم
 بخار   هیاول میمفاه •
 کنندی مکه از بخار استفاده  یع یصنا  یمعرف •
 آب  یبرا  آنتالپی  -نمودار دما  حیتشر •
 بخار  عی شبکه توز  زاتی بخار و تجه عیبخار، شبکه توز یهاستم یسبر  یمرور  •
 نتالپی آ -ا نمودار دم بهباتوجه به بخار   ع یما لیفاز و تبد رییتغ   یمفهوم کل حیتشر •
 خار ب ستمیآن در س یهات یمحدودو  یمفهوم فشار کار  یمعرف •
 بخار  ع یتوز ستمیافت فشار در س یعلل اصل  یمعرف •
 بخار  ستمیس  ییدر جهت کاهش اثر کندانس بر کارا یاقدام اصل دو دسته یمعرف •
 ( Liquid Enthalpy)  عیما آنتالپی یمعرف  •
 ( Enthalpy of Evaporation) ری تبخ آنتالپی یمعرف  •
 ( Sensible heat) محسوس یگرما فیتعر •
 ( Sensible heat) نهان یگرما فیتعر •
 اشباع  یدما فیتعر •
 ی نقطه بحران  یمعرف •
 بخار  عیشبکه توز یمعرف •
 بخار   عیدر خصوص شبکه توز ویدیو  شینما •
 اجزاء مهم شبکه بخار  یمعرف •
 Pip Sizing  دو مبحث مهم در خصوص حیتشر •
   از اصطکاک یافت فشار در لوله ناش یمعرف •
   باشدی ماز اصطکاک  یدر لوله که ناش ینحوه محاسبه تلفات اصل  حیتشر •
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 اصطکاک  بینحوه محاسبه ضر یمعرف •
  باشدی ماز اصطکاک  یدر لوله که ناش ینحوه محاسبه تلفات فرع حیتشر •
 K بینحوه محاسبه ضر یمعرف •
   کندانس عیاز تجم یافت فشار در لوله ناش یمعرف •
 بخار  عیدر شبکه توز یفشار کار  محدودکنندهعوامل  یمعرف •
 بخار  ع یدر شبکه توز یعوامل افت فشار کار  یمعرف •
 بخار  یکشلوله یهای ژگی و یمعرف •
 شبکه بخار  شتریب  یدر جهت کارآمد  یشنهاداتیپ یح یتشر •
 بخار  عیشبکه توز یهای ژگیودر خصوص  ویدیو  شینما •
 لوله بخار  یو طراح  نگیزی مبحث سا حیتشر •
 مثال در خصوص افت فشار در لوله کی  حیتشر •
 Piping & Pipe Size در خصوص ویدیو  شینما •
 بخار  عیشبکه توز  ییجهت بهبود کارا  یشنهاداتیپ  حیتشر •
 Steam Trap تله بخار یمعرف •
 ست؟ یچ Steam Traps از نصب هدف •
   Thermostatic Steam Trap یمعرف •
 Thermostatic Steam Trap در خصوص ویدیو  شینما •
   Mechanical Steam Trap یمعرف •
 inverted bucket traps در خصوص ویدیو  شینما •
   Thermodynamic Steam Trap یمعرف •
 Thermodynamic Steam Trap در خصوص ویدیو  شینما •
 Float and Thermostatic Steam Trap در خصوص ویدیو  شینما •
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 Float-Thermostatic Steam Trap  بیو معا ای مزا یمعرف •
   Bimetallic Steam Trap  یمعرف •
 Bimetallic Steam Trap در خصوص ویدیو  شینما •
 Bimetallic Steam Trap ای مزا یمعرف •
که ممکن است به علت نصب نادرست تله بخار در شبکه بخار اتفاق   یراداتی ا حیتشر •

 فتد یب
 Water Hammer در خصوص ویدیو  شینما •
 (  Maintenance of Steam Traps) بخارهااز تله  یمبحث نگهدار  حیتشر •
 تله بخار   یتست چشم یمعرف •
 تله بخار  Sound testing یمعرف •
 تله بخار   Temperature testing یمعرف •
 ینگهداشت انرژ  یهافرصت  •
 (  Energy Saving Opportunities) ینگهداشت انرژ  یهافرصت مبحث  حیتشر •
 Flash Steam Recovery در خصوص ویدیو  شینما •
 Condensate recovery system در خصوص ویدیو  شینما •
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 فصل پنجم 
 (Furnace) کوره فیتعر •
 هاکوره یبندطبقه یرفمع •
 در کوره  کاررفتهبه سوخت  تیاهم  حیتشر •
 هاکوره در  یبازده ایراندمان  یمعرف •
 Forging یهاکوره یمعرف •
 Rerolling Mill یهاکوره یمعرف •
 هاکوره در خصوص  ویدیو  شینما •
 Continuous steel reheating یهاکوره یمعرف •
 هاکوره مبحث انتقال حرارت در  حیتشر •
 Rotary hearth furnace در خصوص ویدیو  شینما •
 کوره با استفاده از نمودار  ییکارا یابیارز حیتشر •
   افتدی م که در کوره اتفاق  یانواع تلفات یمعرف •
 ( Stored Heat Loss) شده  رهیذخ یتلفات حرارت یمعرف •
 ( Wall Loss) تلفات جداره یمعرف •
 ( Material Handling Loss) به درون کوره الیتقال مترتلفات ان یمعرف •
 ( Cooling Media Loss) کنندهخنک الی تلفات س یمعرف •
 ( Radiation Loss)  یتلفات تابش یمعرف •
 ( Waste-gas Loss) حاصل از احتراق  یتلفات گازها یمعرف •
 (Air Loss) به داخل رونینفوذ هوا از ب  یمعرف •
 دو روش جهت محاسبه راندمان کوره  یمعرف •
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 Direct Method روش  حیتشر •
 Indirect Method روش  حیتشر •
 مثال در خصوص محاسبه راندمان کوره کی  حیتشر •
 کوره  یابی جهت ارز ازی موردن  یابزارها یمعرف •
در جهت   ییارهای)مع یدر محاسبات انرژ  هاکوره  یبرا یاقتصاد یارهای مع یمعرف •

 (یانرژ  جوییصرفه شیافزا
 ی انرژ  ییموضوع احتراق کامل در کارا تیاهم  حیتشر •
 یانرژ  جویی صرفه شیاحتراق کامل در کوره در جهت افزا تیاهم  حیتشر •
 ی انرژ  جوییصرفه  شیپخش مناسب گرما داخل کوره در جهت افزا تیاهم  حیتشر •
  جوییصرفه شی در جهت افزا Optimum یکوره در دما یحفظ دما  تیاهم  حیتشر •

 یانرژ 
  جوییصرفه شیاز تشعشع در جهت افزا یاز اتالف حرارت ناش  یر یجلوگ   تیاهم  حیتشر •

 یانرژ 
 یانرژ  جوییصرفه  شیکنترل وزش کوره در جهت افزا تیاهم  حیتشر •
 یانرژ  جوییصرفه شیدر جهت افزا هاجداره تلفات   رساندنحداقلبه  تیاهم  حیتشر •
 یانرژ  جوییصرفه شیدر جهت افزا هاجداره تلفات   رساندنحداقلبه  تیاهم  حیتشر •
 Fish با استفاده از نمودار Reheating کوره کی در  ینگهداشت انرژ  یارهای مع یمعرف •

Bone 
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 ششم  فصل
 زمان هم دیتول یهاستمی سانواع  یمعرف •
 برق دیبخار برحسب نحوه تول زمانهم دیتول یهاستمی سانواع  یمعرف •
 هدف آزمون عملکرد  یمعرف •
 (plant performance)  عملکرد پلنت یمعرف •
 ( OPHR)  کل پلنت ینحوه محاسبه نرخ گرما یمعرف •
 نحوه محاسبه نرخ سوخت پلنت  یمعرف •
 ( steam turbine performance) بخار  نیعملکرد تورب یمعرف •
 ن ی تورب  لندریبازده س  ای یینحوه محاسبه کارا یمعرف •
 ( gas turbine performance) بخار  نیعملکرد تورب یمعرف •
 بازده کمپرسور هوا  ای یینحوه محاسبه کارا یمعرف •
 + کمپرسور( نی)تورب  یگاز  نیبازده تورب   ای یینحوه محاسبه کارا یمعرف •
 Heat Recovery Steam Generator (HRSG) نحوه محاسبه یمعرف •

Performance 
 آزمون ییروش اجرا  حیتشر •
در خصوص  یعملکرد انرژ   یابی ارز گامبهگام مثال در خصوص محاسبات   کی  حیتشر •

 زمان هم دیتول ستمیس
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 فصل هفتم 
 ی حرارت یهامبدل  یعملکرد انرژ  یابیبر ارز ایمقدمه •
 هدف آزمون عملکرد  یمعرف •
 ی حرارت  یهامبدلدر خصوص  فیاصطالحات و تعار یمعرف •
 ی حرارت یهامبدل عملکرد در  یاب یارز ییروش اجرا یمعرف •
در خصوص  یعملکرد انرژ   یابی ارز گامبهگام مثال در خصوص محاسبات   کی  حیتشر •

 ی حرارت یهامبدل
در خصوص  یعملکرد انرژ   یابی ارز گامبهگام مثال در خصوص محاسبات   کی  حیتشر •

 ( Shell & tube مبدل)  نیکندانسور تورب 
 نگ یتوریمان  یابزارها یمعرف •
 ی حرارت یهامبدل عمده در مبحث  فیتعار •
 Capacity ratio فیتعر •
 Co current flow exchanger فیتعر •
 Counter flow exchanger فیتعر •
 Cross flow فیتعر •
 Density فیتعر •
 Effectiveness فیتعر •
 Fouling فیتعر •
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 فصل هشتم 
 ا بلوئرهو  هافن یعملکرد انرژ  یابیبر ارز ایمقدمه •
 Blowers  و Fans در خصوص فیاصطالحات و تعار یمعرف •
 Static Pressure فیتعر •
 Dynamic Pressure فیتعر •
 Total Pressure فیتعر •
 Fan Shaft Power فیتعر •
 Motor Input Power فیتعر •
 ( Fan Efficiency) فن ییکارا فیتعر •
 ( Static Fan Efficiency) فن کیاستات ییمحاسبه کارا نحوه •
 هافن یاستانداردها برا  یمعرف •
 ها فن ینحوه انجام آزمون عملکرد برا حیتشر •
 یصفحه انداز   یمعرف •
 مختلف یهاحالت در  استانداردمطابق با  یصفحه انداز   تیموقع  حیتشر •
 ت ی سرعت هوا در سا گیریاندازه  لی وسا یمعرف •
 نحوه محاسبه سرعت در هر نقطه  یمعرف •
 ( ی)دب  انینحوه محاسبه جر یمعرف •
 محاسبه فشار فن یمعرف •
 موتور  ینحوه محاسبه توان ورود یمعرف •
 ( Fan efficiency) نحوه محاسبه راندمان فن یمعرف •
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 Cooling در یعملکرد انرژ   یابی ارز گامبهگام ال در خصوص محاسبات  مث کی  حیتشر •
Air Fan 

 در عملکرد فن  مؤثر یفاکتورها یمعرف •
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 فصل نهم 
 ر یسرعت متغ یوهایو درا یک ی الکتر یعملکرد موتورها یابیبر ارز ایمقدمه •
 دو پارامتر مهم در موتورها  یمعرف •
 ی ک یالکتر یدر خصوص موتورها فیاصطالحات و تعار یمعرف •
 Efficiency فیتعر •
 Motor Loading فیتعر •
 ی کی الکتر یموتورها ییآزمون کارا حیتشر •
 ی کی الکتر یموتورها ییاستاندارد در خصوص آزمون کارا یمعرف •
 No Load Test یمعرف •
 ( Stator & Rotor Losses) نحوه محاسبه تلفات استاتور و رتور یمعرف •
 ( Stray Load Losses) نحوه محاسبه تلفات بار هرز یمعرف •
 ی کی موتور الکتر یی مثال در خصوص محاسبه کارا کی  حیتشر •
 ی ک یالکتر یموتورها ینحوه محاسبه بارگذار  حیتشر •
 ی کی الکتر یموتورها  یمثال در خصوص محاسبه بارگذار  حیتشر •
 اطالعات موتور  گیریاندازهفرمت برگه  یمعرف •
 (Variable Speed Drives) ری سرعت متغ یوها یکاربرد درا یمعرف •
 ر ی سرعت متغ یوهایجهت کارکرد درست و موفق کاربرد درا ییفاکتورها یمعرف •
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 فصل دهم 
 آب یهاپمپ عملکرد  یابیبر ارز ایمقدمه •
 هدف آزمون عملکرد  یمعرف •
 آب یهاپمپدر خصوص  فیاصطالحات و تعار یمعرف •
 پمپ   تیظرف  یمعرف •
 هد کل  یمعرف •
 هد پمپ  یمعرف •
 بازده پمپ  نییتع یبرا یدانیآزمون م  یمعرف •
 راندمان پمپ  ای محاسبه بازده  در خصوصمثال  کی  حیتشر •
 و نقطه کارکرد  ستمیمقاومت س نییتع  حیتشر •
 و نقطه کارکرد  ستمیمقاومت س نییمثال در خصوص تع کی  حیتشر •


