
 أ

 

 

 

بهینه سازی مصرف انرژی واحد صنعتی متانول و جداسازی هوا    
 

            ) بوشهرکازاله عسلویه مطالعه ؛ طرح متانول  موردی (

 

 
 مولفین : 

 امیرعلی محسنیمهندس  
 دکتر امیر فوالدی تجر

 دکتر سیما عسکری
 مهندس محمد طاهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

 

 



























 

 

 

 

 

 

 



 ج

 



 سپاسگزاری 

ی را  کار نصیبم ساخته   ات رد ساهی ردخت رپ بار وجودشان رد راه کسب علم و بسی شاکر خدا م که از روی کرم، پدر و ماردی فدا
دانش تالش نمایم و هر واژه که با قلم، پیروزی مرا هب ثمر نشانده است، بوهس سپاسی باشد رب دستان رپربکت و  دم  مسیحایی شان 

 شتند. امید را رد دلم کا که همواره بذر 
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 اندلم انمه لغت رد اهواژه ینمقدستر هب می تقد
 مارد و پدر
استوار رد  یاهاو   و گام  یکوی حضرت دوست باشد و بندگان ن  مانی اهلحظه یشگ ی ات همراه هم  دیکن  راهمان بدرقه شهی هم  را  تانی دعا

 راه او... 
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 سییسنتزمتانولکازالهسوسنسیالیریدربکارگینوآور-

 مرتبطیکاریبهفضایابیدرکشوروسهولتدستیمیشیمهندسانیدانشجویبراییاشتغالزا-

 یدانشگاهقاتیدرتحقینوآوریریرشتهجهتبکارگنیاانیدردانشجوزهیانگجادیا-

 یصنعتیجهتمصاحبههاانیوتسلطدانشجویبازدهآگاهشیافزا-

 وواحدسنتزمتانولیمیصنعتپتروشیبامبانییآشنا-
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بینند،بهآدرسپستهایبعدیالزممیمحترمخواهشمندمهرگونهپیشنهادویاانتقادیراکهدرراستایبهترشدنایناثردرچاپ

ارسالنمایند.امیداستکهاینزحمتناچیزضمنقبولیدرپیشگاهالهی،Chemehome.info@gmail.comرونیکیالکت
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