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 اندازه گیری )میترینگ( گروه پژوهشی

ی گیرهای اندازهتوجه به اینکه کشور ایران رتبه اول ذخایر گاز در جهان را داراست، بحث در مورد سیستمبا 

گیری در صنایع مختلف از ای برخوردار خواهد بود. با توجه به خالءهای موجود در حوزه اندازهاز اهمیت ویژه

اء این دانش در صنایع مختلف به شدت جمله نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی و آب و فاضالب، نیاز به ارتق

گیری در کشور، گروه پژوهشی میترینگ نفت، گاز و های اندازهشود. در راستای ارتقاء سیستماحساس  می

با مشارکت نخبگان دانشگاه و صنعت با هدف کمک به  0222فرآورده دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 

گیری کمی و کیفی سیاالت هیدروکربنی در کشور آغاز به کار نمود های اندازهارتقاء و بهبود وضعیت سیستم

مجوز فعالیت را به عنوان تنها قطب فعال میترینگ در کشور از وزارت نفت اخذ  0291و توانست در سال 

 نماید.
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 تصویر گواهی تایید صالحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت گروه پژوهشی میترینگ

 

ش های توانمند خصوصی، دان، شرکتها/مراکز تحقیقاتی انشگاهدمتشکل از اساتید گروه پژوهشی میترینگ 

یری گحوزه اندازهو همچنین بازنشستگان با تجربه صنایع نفت و گاز به عنوان تیم قوی مشاوره در  بنیان

 در محورهای نشان داده شده در شکل ذیل شروع به فعالیت نمود.خود فعالیت 
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 گیری هوشمند گاززهتاسیس انستیتو اندا

 

شرکت ملی گاز دار حوزه پایینهای اولویتنامه همکاری انجام طرحموافقت صنعت نفت میان مدیران  ست  د

نامه با این موافقت ایران با دانشگگگاه علم و صگگنعت ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امگگگاء گردید.

  0292دی ماه  02روز یکشنبه  ، درهای برترسای دانشگاهحگور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نفت و رو

دار حوزه های اولویتدر طرح گاز گیری هوشگگمندانسگگتیتوی اندازه طرح ایجادبراین اسگگاس، . شگگد امگگگا

 میلیون دالر 2میلیارد ریال و  043با اعتبار  دسگگت صگگنعت نفت به دانشگگگاه علم و صگگنعت ایران پایین

 سپرده شد.
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گیری گاز، اولین گام در راستای ایجاد اولین نهاد رسمی، تخصصی با تدوین نقشه راه انستیتو اندازه اینعالوه بر 

 گیری گاز به شرح زیر می باشد: و بسیار ضروری در کشور برداشته خواهد شد. اهداف ایجاد انستیتو اندازه

 

 ها و اهداف کلی انستیتوتعیین سیاست 

 های مختلف سازی در حوزهه تصمیمهای کاربردی جهت کمک بانجام مطالعات جامع و پژوهش

گیری  و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده و  های بزرگ و ملی در حوزه اندازهگیری، تعریف پروژهاندازه

 جلوگیری از خروج ارز از کشور

 ن فنی صاگیری در سطح ملی، تربییت متخصگیری و کمک به ارتقاء دانش اندازهسازی دانش اندازهبومی

 گیری گاز المللی در موضوع اندازهالش در جهت کسب جایگاه مناسب بینو محققین دانشگاهی و ت

 صوصی های خها و شرکتافزایی بیشتر میان صنعت، دانشگاه، مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی، سازمانهم

 گیری گاز در کشورفعال در جهت رفع مشکالت موجود در موضوع اندازه
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 جریان سیاالت گیری ندازهپژوهشکده ایس تاس

 

ها و نیازهای متنوعی که در واحدهای صنعتی کشور شناسایی گی فعالیتدپس از دو سال، با توجه به گستر

گیری جریان سیاالت در دانشگاه تهیه شد و این پیشنهاد شده بود، پیشنهادی جهت تاسیس پژوهشکده اندازه

گیری جریان به تصویب رسید. هم اکنون پژوهشکده اندازه 0292اسفند ماه  در نشست هیات امنای دانشگاه در

 های زیر در حال فعالیت است:سیاالت به عنوان قطب علمی میترینگ کشور در زمینه

 های میترینگمشاوره در طراحی و ساخت انواع سیستم 

 گیریهای اندازهمشاوره در انتخاب سیستم 

 المللیتدوین استانداردهای بین 

 های بنیادین و کاربردی در حوزه میترینگانجام پژوهش 

 مشاوره در کالیبراسیون کنتورها 

 اندازی و تعمیراتراه 

 های تخصصیبرگزاری همایش و کارگاه 
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 پژوهشکدهفعال های کارگروه

 

 

 مدل مشارکت  

گیری هوشمند گاز ، انستیتو اندازهگیری جریان سیاالتپژوهشکده اندازههای مهم و فعال یکی از بخش

مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نفت حاصل گردیده  0292است که از خروجی تفاهم دی ماه 

باشد که در سه حوزه ساخت، کالیبراسیون و هوشمندسازی و یکی از چهار انستیتوی رسمی شرکت ملی گاز می

این انستیتو با توسعه شبکه متخصصین حوزه  تجهیزات میترینگ مورد نیاز صنعت گاز در حال فعالیت است.

گیری جریان سیاالت به بیش از سه هزار شخصیت حقیقی و حقوقی، جهت رفع نیازهای میترینگ در اندازه

گیری هوشمند گاز در گام اول به شناخت نماید. انستیتو اندازهحوزه گاز از تخصص این شبکه استفاده می
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ه پردازد و سپس با استفادحوزه ساخت، کالیبراسیون و هوشمندسازی میمشکالت صنعت گاز کشور در هر سه 

 هایصالح و شخصیتهای توانمند و ذیاز نیروها و امکانات انستیتو به همراه بهره بردن از ظرفیت شرکت

ها و رویکردهای گوناگون جهت حل مشکل موجود های بومی، به تعریف روشمتخصص و با تکیه بر توانمندی

های صنعت گاز مشخص ازد و در نهایت مسیر بهینه فرآیندی، عملیاتی و اقتصادی را جهت رفع چالشپردمی

گیری مدرن با دقت باال و صرف هزینه کمتر نماید. خروجی این رویکرد، منجر به ساخت تجهیزات اندازهمی

یری، هوشمندسازی گهای مناسب کالیبراسیون تجهیزات اندازهنسبت به محصوالت وارداتی، ایجاد چرخه

ون تجهیزات مورد های مرجع جهت تست و آزمگیری گاز کشور و ایجاد آزمایشگاهتجهیزات و شبکه اندازه

انستیتو با توجه به شبکه سازی که در کشور در مدت  گیری گاز در کشور خواهد شد.اندازهاستفاده در صنعت 

مورد نیاز کارفرما با مدل مشارکت زیر برای کاهش  ده سال فعالیت خود انجام داده است در انجام پروژه های

 هزینه ها و تگمین کیفیت کار از توانمندیهای این شبکه به خوبی استفاده می نماید.

 گردش کار در مدل مشارکت 
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 انستیتو یافته یا فعال های خاتمهپروژه

 هوشمند گاز و شرح تیترواری از محصوالتگیری یافته یا فعال انستیتو اندازههای خاتمهپروژهبخشی از عناوین 

شرکت  هاکارفرمای این پروژهشایان ذکر است  باشد.ها به شرح جدول ذیل مییا دستاوردهای آن پروژه

 .می باشدمیلیار تومان و یک میلیون دالر  11با اعتبار تقریبی   ملی گاز

 محصوالت یا دستاوردهای پروژه عنوان پروژه ردیف

ی گیری گاز طبیعراه تکنولوژی اندازهتدوین نقشه  1

 گاز گیری هوشمنددر انستیتو اندازه

 های کارفرمانیازمندی ءاحصا -

خصوص ساخت، داخل کشور در های بررسی توانمندی -

 گیریکالیبراسیون و هوشمندسازی تجهیزات اندازه

 ج برنامه عملیاتی پنج سالهبندی و استخرااولویت -

های پایلوت ارت بر اجرای پروژهارائه مشاوره و نظ 2

کنتورخوانی هوشمند مشترکین خانگی و تجاری 

درخواست برای پیشنهاد برای پروژه  جزء و تدوین

 اصلی

کنسرسیوم  00شده از سوی  های اجرارزیابی پایلوتا -

 داخلی و خارجی

از مقیاس پایلوت  (Migration Plan)تهیه پالن مهاجرت  -

 ور گاز خانگیمیلیون کنت 12 مقیاسبه 

و اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای  RFPتهیه  0

کنتورخوانی هوشمند مشترکین  CBAپروژه 

 خانگی و تجاری

انجام مطالعات تطبیقی و مطالعه شبکه هوشمند اروپا  -
(Energy SMART GRID) 

 سازی آن با نظر کارفرما و نهایی RFPتهیه  -

 تهیه اسناد مناقصه -

ی گیرگیری انستیتو اندازهلشک و ساختارسازی 4

 (فاز دوم قرارداد)هوشمند گاز 

سازی و توسعه عقد قراردادها، آمادهاخذ مجوزهای الزم،  -

فگای فیزیکی مورد نیاز )اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی(، 

 خوان و استخدام پرسنل مورد نیازفرا

ی تمراکز تحقیقا / هاهای همکاری با دانشگاهنامهقد تفاهمع -

 های توانمند خصوصیو شرکت

های تحقیقاتی دانشگاهی مرتبط با فعالیت انجام 5

 گیری هوشمند گازهای فنی انستیتو اندازهپروژه

کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط  هاینامهحمایت از پایان -

 گیری هوشمند گازبا اندازه
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 محصوالت یا دستاوردهای پروژه عنوان پروژه ردیف

 های مطالعاتی برای اساتیدایجاد فرصت -

نی تولید، ساخت و آزمون قطعات استخراج دانش ف 6

مورد استفاده در کنتورهای دیافراگمی و  باکالیتی

 تدوین استاندارد و مشخصات فنی این قطعات

ایجاد دانش فنی بومی برای تولید قطعات باکالیتی با  -

 کیفیت مشابه با قطعات خارجی مورد قبول

نویس استاندارد کنترل کیفی قطعات باکالیتی تدوین پیش -

 نتورهای گاز دیافراگمی برای صنعتک

گاز بر اساس خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی 

 الزم و تعیین الزامات کنترل کیفی آن

 

 یابی فلومترهایتدوین فرآیند قابلیت خود عیب 7

 یابی وتوربینی و تغییر رویکرد بازرسی، عیب

کالیبراسیون فلومترهای توربینی از حالت مبتنی بر 

های زمانی ثابت( به حالت مبتنی بر مان )دورهز

 پایش وضعیت / سالمت

کان - یبام یت خودع قابل مان یابی و پیشسگگگنجی  بینی ز

 (TRL0-3کالیبراسیون مجدد، بازرسی و تعمیرات )

شمند با ادوات  - ساخت نمونه فلومتر توربینی هو طراحی و 

 (TRL4-6نصب شده یا پرتابل بر روی فلومتر )

های انتقال داده به استخراج مشخصات و پروتکل تدوین و -

یک یا چند عاملیت مرکزی جهت رصگگد عملکرد و وضگگعیت 

 (TRL7فلومتر و اجرا در شرایط عملیاتی )
ارزیابی وضعیت، آنالیز عدم قطعیت، تحلیل هزینه  8

فایده و ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقای 

 –ران گیری شرکت ملی گاز ایهای اندازهایستگاه

هزار متر مکعب بر ساعت  011های پایلوت ایستگاه

 و باالتر

افزار بومی محاسبه عدم قطعیت توسعه اولین نرم -

 (PUNAافزار )نرم گیری گازهای اندازهایستگاه

 هایها و دستورالعمل ارزیابی سیستملیستتدوین چک -

های گاز با هدف پایش مستمر این گیری ایستگاهاندازه

 هااهایستگ

 روزرسانی بانکافزاری به منظور ایجاد و بهتهیه بستر نرم -

گیری و سوابق کارکرد و اطالعات تجهیزات اندازه

 هاکالیبراسیون آن

فایده در سناریوهای ارتقاء  –های برآورد هزینه ارائه روال -

 CBAافزار آن برای ارزیابی گیری و نرمهای اندازهایستگاه

ی افزاری براحاسبه عدم قطعیت و بستر نرمارائه هندبوک م -

 های پر مصرف شرکت ملی گازمحاسبه عدم قطعیت ایستگاه

طراحی و ساخت سیستم چند منظوره تست  9

عملکرد و کالیبراتور انواع کنتورهای گاز تا ظرفیت 

متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاده از گاز  01

 راددرجه سانتیگ 21تا  -15واقعی در دماهای 

ایجاد سیستم قرائت و کنترل دما و فشار و تکمیل محفظه  -

 آزمون کنتور

ساختار و پیاده - سامانه ایمنتغییر در  ساز برای گاز سازی 

 های فنی وطبیعی و انتقال سگگیسگگتم به آزمایشگگگاه پژوهش

 صنعتی
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 محصوالت یا دستاوردهای پروژه عنوان پروژه ردیف

توسعه سامانه ایجاد ترکیب گازی و ارتقاء سیستم کنترل  -

 م قطعیتمحاسبات عدبرداری و انجام و داده
های انستیتو آزمایشگاه طراحی و استقرار 13

 گیری هوشمند گاز )فلوکامپیوتر و ابررایانه(اندازه

تست و آزمون  طراحی، ساخت و استقرار آزمایشگاه -

و انجام  BS-EN 12405-3مطابق با استاندارد فلوکامپیوتر 

 های مورد نیاز مطابق با استاندارد مذکورکلیه تست

امکان صدور گواهی در خصوص صحت عملکرد  -

 فلوکامپیوترهای مورد استفاده در صنعت

 

 

طراحی و ساخت آنالیزورهای نقطه شبنم آب و  11

 هیدروکربن

 تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت آنالیزور نقطه شبنم -

گیری دقیق، اتوماتیک و آنالین دمای نقطه شبنم آب اندازه -

 و هیدروکربن

و هیدروکربن به  و ساخت آنالیزور نقطه شبنم آب طراحی -

 های گازیمنظور اطمینان از کیفیت گاز خروجی پاالیشگاه

 Coldهای جدی به سیستم برای جلوگیری از آسیبو کشور 

Box و تجهیزات بعد از آن 

نظارت بر پروژه طراحی و اجرای پایلوت سامانه  12

 کنتورخوانی هوشمند گاز مصرفی مشترکان

طراحی و اجرای پایلوت  نظارت بر شیوه اجرای پروژه -

 سامانه کنتورخوانی هوشمند گاز مصرفی مشترکان

اصلی فلولوپ و مشخصات کلی  شناسایی تجهیزات 10

پذیری اجرای فلولوپ و امکان ها، بررسی امکانآن

 تامین تجهیزات اصلی و طراحی اولیه فلولوپ

 

د هزینه، زمان اجرا، بررسگگی ابعاد فنی پروژه شگگامل برآور -

حداقل و حداکثر جریان، فشگگار کاری، نوع کنتور، سگگیسگگتم 

 مرجع، فگا و شرایط محیطی.

امکان تامین تجهیزات شناسایی تجهیزات اصلی فلولوپ و  -

 اصلی

ارائه طراحی اولیه آزمایشگاه فلولوپ به منظور تست تحت  -

 رهای گازی برای اولین بار در کشورفشار کنتو

و اقتصادی و استخراج  ی ابعاد راهبردی، فنیبررس 14

مدل کسب و کار مناسب جهت استقرار 

گیری کیفی در شرکت ملی گاز های اندازهسیستم

 ایران

 ازین مورد یفیک زیآنال زاتیتجه یفن مشگگخصگگات نییتع -

موجود  یتوانمند یمربوطه و بررسگگ یمطابق با اسگگتانداردها

 زاتیتجه نیدر کشگگور در خصگگوص سگگاخت و اسگگتقرار ا

 
  زات،یتجه از یبرداربهره و استقرار کار و کسب مدل نییتع -

 رات،یتعم ،یاندازراه نصگگب، د،یخر نحوه نییتع بر مشگگتمل

 ازگ یفیک زیآنال زاتیتجه ینگهدار و یادوار ونیبراسگگیکال

 



 

05 
 

 محصوالت یا دستاوردهای پروژه عنوان پروژه ردیف

 یهاستمیس نصب جهت یاقتصاد و یفن یراهکارها ارائه -

س انتقال نحوه نیهمچن و یریگاندازه  نحوه یاطالعات و برر

 یاطالعگگات در برآورد و محگگاسگگگبگگات حجم نیا ریتگگاث

 دسگگگگگگتنیگگگیگگگکگگگنگگگنگگگدگگگگان پگگگامصگگگگگگرف

 
و درآمد حاصگگل از  یفیک یزهایاسگگتقرار آنال نهیهز برآورد -

   دهیفا – نهیهز لیگزارش تحل هیآن و ته

 

 

های تکمیل طراحی و ساخت و دریافت گواهینامه 15

 استاندارد فلوکامپیوتر گازی

سازی فلوکامپیوتر گازی بر تکمیل، بازطراحی و بهینه  -

های ، نیازمندیEN 12405-3 اساس الزامات استاندارد 

های آزمایشگاهی و عملیاتی جهت شرکت گاز و انجام تست

 تائید عملکرد اولیه و رفع عیوب احتمالی

های مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تجهیز و انجام تست -

-DIN EN 12405نظر )از قبیل های مدرداستاندا انطباق با

3 ) 

سازی تولید و ارتقاء کیفیت دیافراگم بومی 16

 کنتورهای گاز خانگی

 تولید دیافراگم الستیکی بومی و ارتقاء خواص دیافراگم -

به فرموالسیون )کامپاند( الستیکی خام مناسب دستیابی  -

 به منظور توانایی عدم نفوذ و نشتی در

 مدت با گاز طبیعیوالنیبرابر تماس ط 

ت کار رفته برای تقویساختار و شیمی منسوج بهشناسایی  -

 کامپاند الستیکی

کامپوزیت الستیکی )کامپوزیت آغشته ساخت پیش -

 منسوج پخت نشده( –الستیک 

مطالعه، بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به  17

پاالیشگاه  HPگیری جریان گاز فلر منظور اندازه

ارس جنوبی، طراحی، ساخت، نصب، سوم پ

راهاندازی و تست عملکرد نمونه کنتور متناسب با 

 تکنولوژی منتخب

ری گیبررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به منظور اندازه -

 جریان گاز فلر

ها و راهکارهای ارائه راهکارهای اخذ مجوزها، تاییدیه -

 هامناسب جهت کالیبراسیون آن

 ه کنتور بر اساس تکنولوژی منتخبطراحی و ساخت نمون -

 اندازی و تست عملکرد کنتورنصب، راه -



 

06 
 

 محصوالت یا دستاوردهای پروژه عنوان پروژه ردیف

مشخص کردن میزان گاز عملیاتی و سهم آن در  - محاسبه میزان گازهای عملیاتی 18

 های شبکه انتقال و توزیع گاز کشورزیربخش

ارائه راهکارهایی جهت کاهش میزان گازهای عملیاتی با  -

 انداردی و شرایط بومی صنعت کشوراستفاده از روندهای است

هایی جهت مشخص کردن حدود مصرف گاز ایجاد شاخص -

 عملیاتی مجاز در هر یک از تجهیزات و فرآیندها

ری گیتدوین استراتژی هوشمندسازی شبکه اندازه 19

گاز تحت پایش مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی 

 گاز ایران

ری گاز کشور گیو هوشمند اندازه onlineمدیریت جامع،  -

 به منظور کنترل دقت و صحت احجام گاز

های مورد بررسی جامع وضع موجود و استخراج نیازمندی -

ها و نیاز واحدهای مختلف شرکت ملی گاز اعم از گزارش

ا و هیر شرکتها و قراردادهای شرکت ملی گاز با ساتوافقنامه

 های مرتبطسازمان

 لی گازهای مورد نیاز شرکت مسرویسبررسی  -

در نظام جامع  UFGانداز بررسی نیازمندی و چشم 23

 گیری گازاندازه

در کشور و  UFGهای تشکیل دهنده مشخص کردن ترم -

تعیین وزن هر یک از این پارامترها در سهم گازهای محاسبه 

 نشده

با  UFGتوسعه یک مدل ریاضی جهت مرتبط کردن  -

 های تشکیل دهنده آنترم

رامترهای گوناگون فرآیندی، صنعتی، بررسی اثر پا -

جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی بر تغییرات میزان گازهای 

 محاسبه نشده

در صنعت گاز  UFGمشخص کردن گستره قابل قبول  -

کشور با مقایسه با رویکردهای استانداردی و تجارب 

 کشورهای پیشرفته

در  UFGایجاد راهکارهای علمی و عملیاتی جهت کاهش  -

مدت، های کوتاهر تا سطح قابل قبول در طی برنامهکشو

 مدت و بلندمدتمیان
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 گیری هوشمند گازدستاوردهای ملموس انستیتو اندازه

 گیری هوشمند گاز در سه حوزه عمده ساخت، کالیبراسیون و هوشمندسازی تجهیزات انستیتو اندازه

ت های مطالعاتی اسهای انجام شده توسط انستیتو پروژههگیری گاز فعال است. بخشی از پروژو ابزارهای اندازه

ها و که خروجی این مطالعات، باعث مشخص شدن ابعاد نیازها، خالءهای موجود و در نهایت انتخاب روش

 های انستیتو کهگردد. سایر پروژههای مناسب و اقتصادی جهت رفع نیازهای شرکت ملی گاز میتکنولوژی

های شود، در راستای ساخت تجهیزات و رفع مشکالت کالیبراسیون سامانهشامل می ها رابخش عمده پروژه

باشد. بخشی از دستاوردهای ملموس انستیتو که حاصل گردیده است و یا در آینده نزدیک گیری میاندازه

 حاصل خواهد شد، در شکل زیر نشان داده شده است.
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باشد. از پروژه می 11گیری هوشمند گاز برابر با نستیتو اندازهیافته و فعال اهای خاتمهمجموع تعداد پروژه

توان به ساخت دستگاه آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن، ساخت های حوزه ساخت میترین پروژهمهم

گیری جریان گاز فلر و گازی، ساخت کنتور مناسب جهت اندازه Custody Transferدستگاه فلوکامپیوتر 

کالیتی و دیافراگمی جهت استفاده در کنتورهای گاز دیافراگمی اشاره نمود. همچنین از ساخت قطعات با

رار توان به ایجاد و استقگیری هوشمند گاز میهای فعال حوزه کالیبراسیون در انستیتو اندازهترین پروژهمهم

های طعیت ایستگاهافزار بومی محاسبه عدم قآزمایشگاه تست و آزمون فلوکامپیوتر و توسعه اولین نرم

 گیری گاز اشاره کرد.اندازه
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 ساخت دستگاه آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن

  نجام ا گیری هوشمند گازانستیتو اندازهاین پروژه با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و

ن است، ساخته و نهایی شده است و تجهیز مورد نظر پروژه پژوهشی که آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکرب

های دقت و صحت، نصب گردیده است. شده است و در پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی جهت انجام تست

گیری دقیق، هدف اصلی این پروژه تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت آنالیزور نقطه شبنم جهت اندازه

 های جدی به سیستمه در نهایت از آسیبباشد کاتوماتیک و آنالین دمای نقطه شبنم آب و هیدروکربن می

Cold Box های جلوگیری کرده و باعث حصول اطمینان از کیفیت گاز خروجی پاالیشگاه و تجهیزات بعد از آن

 گازی کشور خواهد گردید. در شکل زیر تصویری از محفظه این آنالیزور نشان داده شده است.

 

 گیری نقطه شبنم آب و هیدروکربنندازهتصویری از محفظه آنالیزور ساخته شده برای ا
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  Custody Transferساخت دستگاه فلوکامپیوتر 

  ر د گیری هوشمند گازانستیتو اندازهاین پروژه که با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و

خته احال انجام شدن است، به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و نمونه اولیه دستگاه فلوکامپیوتر گازی س

ال    سریزی شده است که نمونه نهایی دستگاه، مطابق با نیازهای شرکت ملی گاز، تا پایان شده و برنامه

سازی نهایی گردد و تحویل شرکت ملی گاز گردد. هدف از این پروژه تکمیل، بازطراحی و بهینه0211

های ی شرکت ملی گاز و انجام تستهاو نیازمندیEN 12405-3 فلوکامپیوتر گازی بر اساس الزامات استاندارد 

تجهیز و انجام باشد و پس از آزمایشگاهی و عملیاتی جهت تائید عملکرد اولیه و رفع عیوب احتمالی می

اخذ خواهد شد. ( DIN EN 12405-3نظر )از قبیل های مداستاندارد گواهینامه انطباق با، های مورد نیازتست

 لوکامپیوتر ساخته شده نشان داده شده است.در شکل زیر تصویری از نمونه اولیه ف

 

 تصویری از نمونه اولیه فلوکامپیوتر ساخته شده
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 انگیخساخت قطعات باکالیتی و دیافراگمی کنتورهای گاز 

 گیری هوشمند گاز در تالش است با انجام دو پروژه تولید و ساخت قطعات باکالیتی انستیتو اندازه

فراگمی و تولید و ارتقاء کیفیت دیافراگم کنتورهای گاز خانگی به افزایش دقت مورد استفاده در کنتورهای دیا

ایجاد دانش فنی بومی برای تولید قطعات  هاگیری گاز خانگی کمک شایان توجهی بکند. هدف این پروژهاندازه

طعات قنویس استاندارد کنترل کیفی باکالیتی با کیفیت مشابه با قطعات خارجی مورد قبول، تدوین پیش

باکالیتی کنتورهای گاز دیافراگمی برای صنعت گاز بر اساس خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی 

اخت سالزم و تعیین الزامات کنترل کیفی آن، تولید دیافراگم الستیکی بومی و ارتقاء خواص دیافراگم و 

ب باشد که در نهایت موجمیمنسوج پخت نشده(  –کامپوزیت الستیکی )کامپوزیت الستیک آغشته پیش

و پروژه  0211ریزی شده است که پروژه باکالیت در سال گردد. برنامهگیری گاز خانگی میافزایش دقت اندازه

لی های دمببه پایان برسد. در شکل زیر تصاویری از پودر باکالیت تولید شده، نمونه 0210دیافراگم در بهار 

با دوام الزم در محیط  NBRت کشش، ورقه الستیکی ساخته شده از ساخته شده با پودر باکالیت برای تس

 ساخته شده نمایش داده شده است. NBRهای کششی ساخته شده از الستیک گاز طبیعی و آزمونه
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 گیری گاز خانگیتصویری از قطعات باکالیتی و الستیکی ساخته شده جهت افزایش دقت اندازه
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 ساخت کنتور گاز فلر 

 بنیان پژواک رایان و فرآیندگیری هوشمند گاز و دو شرکت دانشوژه با همکاری انستیتو اندازهاین پر 

گیری گستر آرتیمان در حال انجام است. هدف از این پروژه بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به منظور اندازه

ها، طراحی ب جهت کالیبراسیون آنها و راهکارهای مناسجریان گاز فلر، ارائه راهکارهای اخذ مجوزها، تاییدیه

باشد. اندازی و تست عملکرد کنتور میو ساخت نمونه کنتور بر اساس تکنولوژی منتخب و در نهایت نصب، راه

ال س بهارها تا ریزیبنچ این پروژه به پایان رسیده است و طبق برنامهفاز مطالعاتی و طراحی ساخت تست

ان گاز فلر ساخته خواهد شد و تحویل پاالیشگاه سوم پارس جنوبی گیری جریکنتور مناسب اندازه 0210

 خواهد گردید.
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 ایجاد و استقرار آزمایشگاه تست و آزمون فلوکامپیوتر

 های آزمایشگاهی و کارگاهی گیری هوشمند گاز، ایجاد زیرساختاندازهای انستیتو اندازهیکی از چشم

جع ارائه خدمات مستمر دانشی در صنعت میترینگ در کشور و انستیتو جهت تبدیل شدن انستیتو به مر

های آزمایشگاهی انستیتو،  طراحی، ساخت باشد. هدف از انجام این پروژه عالوه بر توسعه زیرساختمنطقه می

های و انجام کلیه تست BS-EN 12405-3تست و آزمون فلوکامپیوتر مطابق با استاندارد  و استقرار آزمایشگاه

باشد. پس از استقرار آزمایشگاه تست و آزمون فلوکامپیوتر، امکان یاز مطابق با استاندارد مذکور میمورد ن

گردد. آزمایشگاه صدور گواهی در خصوص صحت عملکرد فلوکامپیوترهای مورد استفاده در صنعت ایجاد می

های ستهای تیج آزمونسنجی آزمایشگاه فلوکامپیوتر، پکتست و آزمون فلوکامپیوتر دارای سه پکیج صحت

EMC محل آزمایشگاه  در سنجیپکیج صحت باشد. هم اکنونهای محیطی میهای تستو پکیج آزمون

گیری هوشمند گاز در محل دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر شده در آزمایشگاه انستیتو اندازهفلوکامپیوتر 

های محیطی پایان یافته است و در ی تستهاو پکیج آزمون EMCهای های تستطراحی پکیج آزموناست. 

 کننده مناسب قرار دارد.مرحله مناقصه و انتخاب تامین
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 عدم قطعیت  آنالیزافزار بومی اولین نرمطراحی و ایجاد 

 گیری هوشمند گاز در حال این پروژه که از نیازهای مهم شرکت ملی گاز است، توسط انستیتو اندازه

های اهگیری ایستگهای اندازهها و دستورالعمل ارزیابی سیستملیستلی پروژه تدوین چکانجام است. اهداف اص

ات روزرسانی بانک اطالعافزاری به منظور ایجاد و بهها، تهیه بستر نرمگاز با هدف پایش مستمر این ایستگاه

 فایده در سناریوهای –ورد هزینه های برآها، ارائه روالگیری و سوابق کارکرد و کالیبراسیون آنتجهیزات اندازه

و ارائه هندبوک محاسبه عدم قطعیت و بستر  CBAافزار آن برای ارزیابی گیری و نرمهای اندازهارتقاء ایستگاه

 یآورپروژه جمع نیا باشد. درهای پر مصرف شرکت ملی گاز میافزاری برای محاسبه عدم قطعیت ایستگاهنرم

گاه در ایستآنها  لیتحل و هیتجز نیآنها، همچن تیفیدوام و ک ،یریگدوات اندازهاطالعات و مشخصات قطعات و ا

ها، استانداردهای آوری اطالعات ایستگاهباالتر انجام خواهد شد. بعد از جمع و مکعب هزار متر پرمصرف صد

آوری و مطالعه معگیری گاز طبیعی جالمللی در اندازههای بینهای سازندگان و رویهمورد نظر و دستورالعمل

گیرند و نتایج در ها در مقایسه با آن مستندات، مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگردیده و اطالعات ایستگاه

افزار تصویری از نرم زیرگردند. در شکل ثبت می PUNA)0(محاسبه عدم قطعیت افزار توسعه داده شده نرم

 است. توسعه داده شده محاسبه عدم قطعیت نشان داده شده

 

                                                           
1 Pars UNcertainty Analysis 
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های قرارداد مطالعات طرح کسب و کار آزمایشگاه آزمون

  کنتورهای آب

 

 

 ،های جدی در حوزه تأمین آب و ضرورت مصرف بهینه و کاهش هدررفت آببینی چالشبا توجه به پیش

ضر ارسد این امکان در حال حگذاری در این حوزه توسط حاکمیت اجتناب ناپذیر است. ولی به نظر میسرمایه

 بخش خصوصی شود. قطعاًبه تنهایی توسط دولت فراهم نیست و ضرورت حگور بخش خصوصی احساس می

گذاری انجام شده نماید که نقشه راه و مسیر حرکت مشخص باشد و سرمایهگذاری میای سرمایهدر حوزه

الب رکت مهندسی آب و فاضدرخواست شبا  بتواند بازگشت قابل قبولی را به همراه داشته باشد. لذا این مطالعه

دربرگیرنده مطالعات بازار و دورنمای آزمایشگاه بوده و از انجام شده است. این مطالعه  0292سال  کشور در

ذار بخش گگیری سرمایهطرفی با مطالعات فنی، مالی و اقتصادی و تحلیل ریسک بستر مناسب برای تصمیم

 سازد. خصوصی را فراهم می
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 سازندگان کنتورهای چاه های کشاورزی  ارزیابی صالحیت

 

و مهندس حاج ( تفاهم نامه همکاری دو جانبه توسط دکتر ذاکری )رییس دانشگاه 0299سوم شهریورماه 

نامه در زمینه میترینگ  ین تفاهما. منابع آب ایران(، امگا و تبادل شدمدیریت ها )مدیر عامل شرکت رسولی

یید اداره استاندارد و مراجع همکاری در ایجاد آزمایشگاه مرجع مورد تا .گیری به امگا رسیده استو اندازه

گیری مورد نیاز شرکت تقای کمی و کیفی ابزارهای اندازهگیری آب و اردر زمینه ابزارهای اندازه المللیبین

 نامهحث آموزش از جمله مفاد این تفاهمهای آب در کشور و بب، هوشمندسازی، دیسپاچینگ برداشتمنابع آ

 .است
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از طرف وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی  0299ای که از آبان گیری جریان سیاالت با وظیفهپژوهشکده اندازه

های کنتورهای هوشمند مدیریت منابع آب به او محول شده است، مسئول فرآیند ارزیابی تست و آزمون

گیری جریان سیاالت با رویکرد حمایت از تولید باشد. پژوهشکده اندازههای کشاورزی در سراسر کشور میچاه

ننده های تولید کداخلی و ارتقای سطح کیفی محصوالت تولید شده، ضمن بررسی مدارک و مستندات شرکت

برداری از خط تولید، فرآیند نظارت بر های کشاورزی، پس از بازدید میدانی و نمونهکنتورهای هوشمند چاه

های عملکرد را برای هر یک از سازندگان و برای سایزهای یکال و اجرای تستهای هیدرولیک، الکترآزمون

هد. همچنین پژوهشکده در این مسیر با توجه به استانداردهای معتبر گوناگون کنتور تولید شده انجام می

سانی زرروبه و های فعال در کشور، اقدام به بازنگریالمللی و ملی و با توجه به ظرفیت فناورانه شرکتبین

لیست   مشخصات فنی و عملکردی کنتورهای هوشمند حجمی و سایر ابزارهای سنجش خواهد نمود.

گیرد، های سازنده کنتور حجمی چاه کشاورزی و نوع کنتوری که توسط پژوهشکده مورد ارزیابی قرار میشرکت

 در جدول ذیل ذکر گردیده است:
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 نوع کنتور نام شرکت ردیف

  (WI)  ولتمن صنعتگران شرکت آببان 1

 (WI)  ولتمن بزار پویاکشرکت سنجش ا 2

 الکترومغناطیس شرکت پنگان  الکترونیک 0

 الکترومغناطیس شرکت کنترل انرژی ایرانیان 4

 (WI)  ولتمن شرکت کنترل انرژی ایرانیان 5

 (WI)  ولتمن شرکت ذوب ریزان همدان 6

 (WI)  ولتمن شرکت آبارتوزین 7

 (WI)  ولتمن سارامین برقگستر شرکت 8

 الکترومغناطیس شرکت سارامین برقگستر 9

 (WI)  ولتمن شرکت پترو سنجش 13

 (WI)  ولتمن شرکت دیباگران فرایند 11

 الکترومغناطیس شرکت سنجش افزارآسیا 12

 (WI)  ولتمن شرکت دامنه ارخ 10

 (WI)  ولتمن شرکت ایران مدار 14

 الکترومغناطیس ربشرکت ایفا صنعت غ 15

 التراسونیک شرکت ایفا صنعت غرب 16

 التراسونیک آکام مدار 17
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و تائید عملکرد میترها  (Verification)صحت سنجی 

 در محل
 

هاندازه گیری جریان گازا 

 

 :مشخصات

 اندازه گیری دقیق جریان دو جهته و بسیار پویا با تکنولوژی clamp-on 

 ریان های آرام و ناارام و دماهای باالدقت باال در نرخ ج 

 استفاده اسان برای انتقال جریان با دو کانال جریان، ورودی چندگانه 

 بدنه فیبر کربنی و به شدت مقاوم 

 مقاوم در برابر روغن، بسیاری از مایعات و گرد و غبار 

 دارای گواهی ATEX 

 :کاربرد

 خطوط گاز طبیعی 
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 خطوط هوای فشرده 

 یع شیمیایی، پتروشیمیایی و پاالیشگاهیسایر گازها در صنا 

 بخش انرژی 

 :اصول اندازه گیری 

برای اندازه گیری جریان سیال در لوله، سیگنال های اولتراسونیک با استفاده از اختالف زمان عبور عمل می 

کنند، سیگنال های التراسونیک توسط یک مبدل نصب شده بر روی لوله خارج و توسط مبدل دوم دریافت می 

 هایزمان انتقال سیگنال شود. این سیگنال ها به طور متناوب در جهت جریان و خالف جهت جریان می یابد.

اولتراسونیک در جهت جریان کوتاه تر از خالف جهت جریان است. اختالف زمان انتقال اندازه گیری شده و به 

های ول مسیر انتشار سیگنالگیری کند. در طجریان سنج اجازه می دهد سرعت متوسط جریان را اندازه

پس از آن یک اصالح مشخصات جریان برای به دست آوردن سرعت جریان متوسط به طور ، اولتراسونیک

دو ریزپردازنده یکپارچه تمام پروسه اندازه  .که متناسب با سرعت جریان حجمی است، انجام می شود متوسط،

سنج حذف سیگنال های مزاحم را حذف بکند و هر موج گیری را کنترل می کند. این اجازه می دهد تا جریان 

 .کند کنترل نویز کاهش اعتبار سنجی در جهت  برای را دریافتی اولتراسونیک

 اندازه گیری جریان مایعات 

 :کاربردهای متداول کلی

 حل مشکل مربوط به جریان عمومی 

 بررسی جریان سنج ها در خط فرایند 

 میترها عیب یابی و جایگزینی موقت 

 تأیید صحت جریان های فرایندی در محل 
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 جریانهای چند فازی( هیدروکربن های همگن تعیین فلوی( 

 تشخیص نشت 

 کاربرد در صنعت آب و فاضالب

 کنترل جریان در شبکه های تامین آب 

 کنترل نشت 

  پمپعملکرد تأیید 

 چک کردن چاه های آب 

 صنایع متعارف و هسته ای

 آب خنک کن 

 آب خوراک بویلرها 

 ع فرآوری شیمیایی و سایر صنایعصنای

 راه اندازی و بازرسی های فرآیند 

 آب خالص، مواد شیمیایی و غیره 

 سیستم های خنک کننده 

 صنعت تهویه مطبوع

 راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع 

 آزمایش دیگ بخار 
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 بررسی و تعمیر و نگهداری سیستم های گرمایشی و هوایی 

 کنترل پمپ 

ها تا کنون برای صنایع مختلفی انجام شده است که در جدول ذیل به تعدادی صحت سنجی در محل میتر

 از آنها اشاره شده است:

 توضیحات فعالیت ردیف

انبار سوخت شرکت راه آهن )نواحی  1

 (اراک، مالیر و سمنگان

بررسی اختالف در ورودی و خروجی انبار، صحت 

 سنجی عملکرد کنتورها

مشهد ) آهن راه شرکت سوختانبار  2

 وسرخس(

" 

) ناحیه پل  آهن راه شرکت سوختانبار  0

 سفید(

" 

انبار سوخت شرکت راه آهن ) ناحیه  4

 ساری(

" 

کنتورهای انبار سوخت شرکت راه آهن  5

 )ناحیه سیرجان(

" 

کنتورهای انبار سوخت شرکت راه آهن  6

 )ناحیه تهران(

" 

 یزات دواربررسی آب کولینگ تجه پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 7

 2و  1بررسی دبی آب در شبکه کولینگ فازهای  شرکت پتروشیمی پردیس 8

به مجتمع  گزارش اندازه گیری حجم گاز ورودی شرکت پتروشیمی رازی  9

زدایی والین مربوط به مبدل حرارتی سایت نم

 مسجد سلیمان

، کنترل دبی آب ورودی دبی سنجی واحد روانکاری مجتمع فوالد کویر 13

 (97ه مجتمع و .. )چهار ماموریت مختلف از سال ب

بویلر  ،توربین گازی، H-01کوره ورودی گاز  شرکت سامان انرژی )جزیره سیری( 11

 پوندی واحد آبسازی 25111

)آب شیرین کن خلیج  شرکت سازه سازان 12

 فارس(

از نوع   Custody Transferصحت سنجی کنتور 

شیرین خروجی آب  DN1000الکترومغناطیس 

  DN600 , DN700کن، همچنین کنتورهای 
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 های میترینگ انجام شدهسایر پروژه

 های انجام شده در حوزه میترینگ جریان سیاالت به صورت تیتروار به شرح ذیل است:عناوین سایر پروژه

 نهای تقویت فشار و انجام اصالحات الزم جهت افزایش راندماتحلیل عملکرد اسکرابرهای ایستگاه 

 (انتقال گاز)شرکت جهت افزایش دقت میترها حذف پودر سیاه 

 ها سازی خطای فشار باالی کنتورهای توربینی با توجه به خطای اتمسفریک آنسنجی شبیهامکان

 )شرکت گاز استان آذربایجان شرقی(

 و سازی پتروشیمی پردیس با هدف بهینه 2و  1کننده سایز فاز تحلیل هیدرولیکی سیستم آب خنک

 رفع مشکالت موجود مجتمع پتروشیمی پردیس

 گیری جریان گاز )کنتورهای دیافراگمی، محاسبه عدم قطعیت آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات اندازه

 کننده و فلوکامپیوتر( )شرکت گاز استان آذربایجان شرقی(توربینی، التراسونیک، تصحیح

 آهن جمهوری شرکت راههای عرضه گازوئیل  سنجی دیسپنسرهای جایگاهگیری و صحتت اندازهخدما

 اسالمی ایران

 های انجام مطالعات جامع و تهیه طرح کسب و کار به منظور ایجاد آزمایشگاه مرجع یا همکار آزمون

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، کنتور آب
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 هبود ور بسنج التراسونیک سیال به منظهای جدید آنالیز سیگنال در سیستم دبیاستفاده از روش

 فراسا  بنیانشرکت دانش، نتایج

 شرکت پایانه های نفتی ایرانافزار بررسی عملکرد و طراحی میتر توربینی مایعطراحی و توسعه نرم ، 

 شرکت پایانه های نفتی افزار بررسی عملکرد و طراحی میتر التراسونیک مایعطراحی و توسعه نرم ،

 ایران

 ی در خصوص ساخت میتر التراسونیک گاز در کشور و همچنین ارائه مشاوره و ارائه خدمات مهندس

شرکت ، (Zero Calibration and Flow Calibration) اسیون کنتورهای تولیدیسامانه کالیبر

 فراسا  بنیاندانش
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 هدایت پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

 سازیشبیه و تجربی مطالعه CFD ذره  گاز دوفازی هایانجری دبی گیریدر اندازه ذرات حگور تاثیر

 )دکترا(

 )بررسی تاثیر آلودگی های موجود در گاز روی عملکرد کنتورهای التراسونیک )دکترا 

  شبیه سازیCFD ساکن  الکتریسیته رو مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی بر تولید با

 )دکترا( جهت استفاده در سامانه اندازه گیری ذره پلیمری در گاز

 احی و ساخت نمونه کنتور التراسونیک خانگی آب )کارشناسی ارشد(طر 

 سازی شبیهCFD کنتور دوفازی مبتنی بر امواج صوتی (Cross Correlation) )کارشناسی ارشد( 

 هاهای جدید جهت افزایش دقت کنتورهای گاز خانگی و امکان هوشمندسازی آنبررسی فناوری  

 )کارشناسی ارشد(

 برای میتر اوریفیسی در جریان گاز تر  تعیین ضریب تصحیح(Wet Gas) سازی    با استفاده از شبیه

CFD)کارشناسی ارشد( 

 لیتحل CFD ی )کارشناسی ارشد(گاز مصارف خانگ انیجر یریگاندازه یترمال برا کرویم یحسگرها 

 ی ساز هیشبCFD  کنتورVortex کارشناسی ارشد( جامد در گاز انیدر جر( 

 متر با استفاده از تکنیک مایع در اریفیس-دو فازی گاز سازی جریانشبیه CFD)کارشناسی ارشد( 

 سازی شبیهCFD کارشناسی ارشد(های نفت خامسنجپروور جهت کالیبراسیون جریان( ، 

 )ساخت اسکنر دو فازی گاز مایع فراصوت برای تعیین و سنجش الگوی جریان )کارشناسی ارشد 
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   شبیه سازیCFDکارشناسی ارشد(سونیک نازل جهت کالیبراسیون کنتور ، طراحی و ساخت( 

 ازی سر التراسونیک با استفاده از شبیههای مکانیکی کاهش نویز در باالدست کنتوبررسی روشCFD 

 )کارشناسی ارشد(
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 های میترینگهمایش

فت، یع نگیری جریان سیاالت جهت شناخت بیشتر مشکالت حوزه میترینگ کشور در صناپژوهشکده اندازه

گاز، پاالیش، پتروشیمی و آب و همچنین شناخت نیروهای متخصص حقیقی و حقوقی در این حوزه و تقویت 

موده گیری جریان سیاالت نهای اندازهو ارتقاء شبکه متخصصین حوزه میترینگ کشور اقدام به برگزاری همایش

اندیشی و تبادل همست، محیط مناسبی برای ها که تا به حال، چهار دوره از آن برگزار شده ااست. این همایش

 و همچنین شناسایی های ذیربطها و سازمانتجربیات، آموزش و آگاهی افراد مرتبط، تعامل نزدیک افراد، شرکت

باشد. ها و نیازهای موجود در صنعت میترینگ کشور میها، چالشگیری و توانمندیهای نوین اندازهفناوری

 0292گیری جریان سیاالت در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و آب در آذر زهآخرین دوره همایش اندا

 خواهد گردید.سال جاری برگزار  دی ماه 2و  7تاریخ در  مذکور پنجمین دوره همایش شاءاهللنبرگزار شد و ا

 بندی نمود:توان در عناوین ذیل دستههای تخصصی میترینگ را میاهداف برگزاری همایش

 نفعان حوزه میترینگ کشورایی کلیه ذیشناس 

  تقویت و ارتقاء شبکه متخصصین حوزه میترینگ کشور 

 گیریدر حوزه اندازه گیرندهتصمیمدهمایی مدیران، مسئوالن و افراد بزرگترین گر تشکیل 

 ی هاها و سازمانمرتبط، تعامل نزدیک افراد، شرکت اندیشی و تبادل تجربیات، آموزش و آگاهی افرادهم

 ذیربط

 میترینگ کشورو معرفی به صنعت  گیریهای نوین اندازهفناوری شناسایی 

 و نیازهای موجود در صنعت میترینگ کشورمشکالت ها، شناسایی توانمندی 

 های تابعهها، وزارتین نفت/نیرو و شرکتهای فعال، سازمانایجاد ارتباط موثر با شرکت 

 کمک به ارتقاء دانش میترینگ در کشور 
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  نیز در اجرای سازمان ملی استانداردبا توجه به اهمیت استاندارد در مباحث میترینگ تالش شد که 

ها حگور جدی داشته باشد که مورد موافقت این سازمان نیز قرار گرفت و به عنوان حامی معنوی، همایش

گیری وهشی اندازهگروه پژایراد سخنرانی رئیس و همچنین سایر مدیران ارشد سازمان از اولین همایش، 

 را همراهی کردند. ()میترینگ

 و شناخت چگونگی حگور در این  های کشور در صنعت میترینگندیاز جهت اهمیت شناسایی توانم

رد به شدت مو نمایشگاهاین  ها نیز در نظر گرفته شد.ها و سازمان، نمایشگاه جانبی برای حگور شرکتحوزه

کنندگان کاال قرار گرفت و به دهنده خدمات آزمایشگاهی و تامین، ارائههای سازنده تجهیزاتاستقبال شرکت

های داخلی و خارجی، این نمایشگاه از جهت ایجاد ارتباط و کنندگان در مقایسه با نمایشگاهاذعان شرکت

توسعه کسب و کار برای آنها بسیار موثرتر بوده است. شایان ذکر است هیچگونه نمایشگاه تخصصی در خصوص 

ام ن با تصویب در کمیته اجرایی همایشاز جهت برندسازی  میترینگ در کشور قبالً برگزار نشده بود، همچنین

 تغییر پیدا کرد.  1FlowMExنمایشگاه از همایش سوم به 

 

ها )میترینگ( در هیدروکربن گیریاولین همایش تخصصی آموزشی اندازه

 1092سال  صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی،

صنعت ایران و با همکاری شرکت  و با موفقیت در دانشگاه علم 0291آذر ماه  10و  11در  این همایش

 برگزار شد.ها و سایر سازمانهای نفتی ایران پایانه

                                                           
2 Flow Measurement Exhibition 
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 0291 سال در یمیپتروش و شیپاال گاز، نفت، عیصنا در( نگیتریم) هادروکربنیه یریگاندازه شیهما یبرگزار به مربوط پوستر
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 نفر از کارشناسان و مدیران  251رسانی مناسب برای اولین همایش، علیرغم عدم امکان تبلیغات و اطالع

شرکت فعال در حوزه میترینگ در  05همچنین تعداد   های مختلف صنعت مهمان این همایش بودند.بخش

 ذاشتند.آخرین دستاوردها و محصوالت خود را به نمایش گ ،نمایشگاه جانبی همایش
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گیری کمیته فنی یکی از دستاوردهای مهم این همایش شکلTC8 المللی متناظر با استاندارد بینOIML 

برگزار گردید و با درخواست گروه پژوهشی میترینگ و  آن هایکمیتهخابات هیات رئیسه آن و زیربود که انت

دانشگاه مستقر گردید. شایان ذکر است  دبیرخانه دائمی این کمیته فنی در ،موافقت سازمان ملی استاندارد

 فوق سرد )دینامیک گیری جریان گاز، مواد هیدروکربوری مایع، آب، سیاالتاین استاندارد، اندازهموضوع کاری 

  کند.شناسی قانونی فعالیت میهباشد و درحوزه اندازو استاتیک( می

 

 تصویر جلد کتاب جامع اولین همایش
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صدومین  شی اندازهصی آمهمایش تخ ها )میترینگ( در گیری هیدروکربنوز

 1090سالصنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 

ی هاصنعت ایران و با همکاری شرکت پایانه و با موفقیت در دانشگاه علم 0292اسفند  02و   02این همایش، 

ع زارت نیرو، شرکت مدیریت منابدر این همایش با توجه به استقبال و برگزار شد.ها و سایر سازماننفتی ایران 

های مربوط به میترینگ آب نیز در برنامه آب و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از همایش، سخنرانی

 همایش قرار گرفت. 

 برنامه مراسم افتتاحیهسخنرانان و 

 علم و صنعت ایراندانشگاه  ئیسر -دکتر برخورداری

 نفتی ایران مدیر عامل شرکت پایانه هایمهندس موسوی  

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد -مهندس پیروز بخت

 معاون وزیر نفت در امور مهندسی -مهندس حسینی

 معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران -مهندس غروی

 مدیر کل اداره نظارت بر صادرات و مبادالت نفتی -مهندس یارمحمدی

های ملی ماینده مدیر عامل شرکت ملی نفت در طرحمشاور و ن -مهندس جباری راد

 میترینگ و دیسپچینگ
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 تصویر جلد کتاب جامع دومین همایش
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 0292 سال در یمیپتروش و شیپاال گاز، نفت، عیصنا در( نگیتریم) هادروکربنیه یریگاندازه شیهمادومین  یبرگزار به مربوط پوستر
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، جلسات در دومین همایش های مختلف تابعه وزارت نفتیریتها و مددر خصوص حگور فعاالنه شرکت

عنوان نمونه به دو جلسه مدیران ارشد شرکت ملی گاز و اداره کل نظارت بر ه متعددی برگزار گردید که ب

 نمود.اشاره  توانمی ت مواد نفتیالو مبادصادرات 

لی م لسات متعدد با معاونین سازمانهای میترینگ، پیرو جبا توجه به اهمیت استاندارد در خصوص فعالیت

ی ه اجرایتشناسی و سایر مدیران، این سازمان از همان ابتدا همکاری خوبی با کمیاستاندارد، مرکز ملی اندازه

نامه همکاری دانشگاه با ها منجر به امگای تفاهمهمایش میترینگ داشت و در دومین همایش این فعالیت

به تدوین استانداردهای ملی و نامه کمک همکی از اهداف اصلی این تفاسازمان ملی استاندارد گردید. ی

است، مخصوصاً کمک دانشگاه در خصوص سازی برای استفاده از استاندارد در کشور المللی و فرهنگبین

و کمک به رفع خالءهای موجود در ایجاد  (Fluid Metrology)شناسی قانونی در حوزه سیاالت اندازه

 ای دارد.های مرجع در این حوزه اهمیت ویژهالزم برای آزمایشگاههای زیرساخت
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 نامه همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران با سازمان ملی استانداردامگاء تفاهم

 11های مختلف صنعت مهمان این همایش بودند. نفر از کارشناسان و مدیران بخش 211شایان ذکر است 

 شگاه جانبی همایش حگور فعال داشتند.شرکت داخلی و خارجی نیز در نمای

های تابعه، خوشبختانه در بین با پیگیری زیاد و برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی گاز و شرکت

کننده در دومین همایش را به خود اختصاص داد. زارت نفت، این شرکت بیشترین شرکتهای تابعه وشرکت

ها و میزگردهای تخصصی و شناخت بیشتر در سخنرانی حگور فعال مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز

گیری ساز تاسیس انستیتو اندازه، زمینههای گروه پژوهشی میترینگ دانشگاهها و توانمندیها با فعالیتآن

 گردید. 0292از در سال هوشمند گ
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 1094 می خاص(،افرآیند گستر آرتیمان )سهشرکت مهندسی تاسیس 

شگاه وجود دابا توجه به خالء ستر دان صنعت در ب سب و کار  و ارتباط با  صمیم هایی که در حوزه ک شت، ت

شد سه گرفته  ستر آرتیمان ) سیس گردد.اشرکت فرآیند گ شرکت می خاص( تا ضوع  این  خدمات فنی با مو

شیمیایی،  صنایع  شاوره، نظارت، تامین تجهیزات و اجرای فرایندهای  ساخت، م شامل طراحی و  سی  مهند

گیری و سازی و اندازهگیری، هوشمندتجهیزات اندازه ی، نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و صنایع انرژی،پلیمر

صحه ستمقرائت از راه دور،  سی سیون  سگذاری و کالیبرا سیون مخازن ذخیره و بازر  یهای میترینگ و کالیبرا

راع این شرکت با ثبت اختاست.  به ثبت رسیده های نفتی، کلیه فرایندهای مربوط به جریان سیاالتمحموله

سایر فعالیت سونیک و  سورهای الترا سن ضوع  شده، در مو ت فعالی شرکت دانش بنیان عنوانه بهای انجام 

 نماید.می
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 1095، سالهای میترینگسیستم همایش

های میترینگ به میزبانی شرکت آسیا سیستم شانزدهمین همایش 95در تاریخ ششم و هفتم مهرماه سال 

کارخانه این شرکت به آدرس  میترینگ دانشگاه علم و صنعت، در محل یپژوهشگروه همکاری  و اردقیقابز

از نیروهای فعال  کننده اعمشرکت 011ویژه اقتصادی پیام و با حگور بالغ بر  سازمان منطقه -مهرشهر کرج 

 یشمندان فعال در حوزهگاز و پتروشیمی و حگور اساتید و اند های مختلف صنعتی باالخص نفت ودر حوزه

 .میترینگ برگزار شد
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در صنایع نفت،  گیری جریان سیاالتو نمایشگاه اندازه ملی سومین همایش

 1095سال ، و آب پتروشیمی پخش، گاز، پاالیش و

های دومین همایش و نظرات اخذ شده از شرکت با توجه به اضافه شدن موضوعات میترینگ آب به برنامه

سومین همایش ملی و های گذشته، کمیته اجرایی تصمیم گرفت عنوان همایش را به یشکنندگان هما

این  .تغییر دهد گیری جریان سیاالت در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پخش، پتروشیمی و آبنمایشگاه اندازه

ملی گاز صنعت ایران و با همکاری شرکت  و با موفقیت در دانشگاه علم 0295آذر ماه  02و  07در همایش 

نیز خیلی مورد توجه  )FlowMEx rd3(از طرفی نمایشگاه جانبی همایش  برگزار شد. هاو سایر سازمان ایران

های تابعه شرکت حگور فعالی در نمایشگاه داشتند. همچنین شرکت 51ها قرار گرفت و نزدیک به شرکت

تری داشتند و گذشته حگور جدی وزارت نیرو و سازندگان کنتورهای آب در این همایش نسبت به دو دوره

 های مربوط به میترینگ آب ارائه گردید.در یک سالن به صورت اختصاصی سخنرانی
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 سخنرانان برنامه افتتاحیه

  سمت اسامی

ن و رئیس سومین همایش رئیس دانشگاه علم و صنعت ایرا دکتر محمد علی برخورداری 

 گیری جریان سیاالتملی اندازه

 

  شناسی سازمان ملی استاندارد ایرانرئیس مرکز اندازه سرو معدنی پور دکتر خ

  معاون مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز مهندس مجتبی شیخ بهایی

مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب مدیر دفتر مدیریت  مهندس علی سیدزاده

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 

و بودجه مجلس شورای اسالمی و  عگو کمیسیون برنامه کاظمی علیدکتر 

 رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت

 

 با حگور قائم مقام محترم وزیر نیرو جناب آقای مهندس ستار محمودی
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 فراکسیون استاندارد و کیفیتجمعی از حاضرین در سومین همایش با حگور دکتر علی کاظمی نماینده مجلس و رئیس 

 

 

 (FlowMEx)یشگاه صنعت میترینگسومین نما شرکتهای حاضر در
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 0295 سال در و آب یمیپتروش و شیپاال گاز، نفت، عیصنا در گیری جریان سیاالتهمایش ملی و نمایشگاه اندازهسومین  پوستر
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 (FlowMEx)تصاویری از سومین نمایشگاه صنعت میترینگ

 

 (FlowMEx)نمایشگاه صنعت میترینگ نمایی از سومین
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های نوین گیری جریان سیاالت و بررسی روشهه اندازهمایش و نمایشگا

  1096سال ، یابی فرایندهای صنعتیعارضه

در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برگزار گردید. اهداف همایش  0292مردادماه  01و  9این همایش در روزهای 

 به شرح زیر اعالم شده بود:

 رینگیتم موضوع در منطقه در مستقر میپتروشی صنایع در موجود نیازهای و هاظرفیت شناسایی 

 صنعت به آنها معرفی و میترینگ در نوین هایفناوری رصد 

 رینگمیت مشکالت رفع جهت در گاز هوشمند گیریاندازه انستیتو در موجود هایپتانسیل معرفی 

 کشور در

 صنعتی فرایندهای ودبهب و یبیاعارضه هایروش ررسیب 

 و ققینمح اساتید، کارشناسان، ینب یاتبتجر انتقال و نظر ادلبت منظور هب محیطی نمودن فراهم 

 صنعتگران

 در هندیجان و امیدیه ،ماهشهر حوزه انتخابیه بندر نماینده گلمرادی علی در افتتاحیه همایش آقای دکتر

های پتروشیمی منطقه و مدیران شرکت ملی مجلس شورای اسالمی و همچنین تعدادی از مدیران شرکت

 فت خیز جنوب سخنرانی داشتند. مناطق ن
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های پتروشیمی مستقر در منطقه بودند. نفر از مدیران و کارشناسان مجتمع 251تعداد مدعوین این همایش 

نیز در نمایشگاه جانبی به عرضه دستاوردها و آخرین محصوالت  میترینگشرکت فعال در حوزه  01تعداد 

های موجود در گروه پژوهشی صی در خصوص پتانسیلخود پرداختند. طی دو روز همایش جلسات تخص

های گیری هوشمند گاز با روسای ابزاردقیق و میترینگ و مدیران آموزش مجتمعمیترینگ و انستیتو اندازه

 مذکور برگزار گردید. 
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گیری جریان سیاالت در صنایع نفت، گاز، چهارمین همایش و نمایشگاه اندازه

 1098سال ، بآپاالیش و پتروشیمی و 

وصنعت ایران و با همکاری شرکت ملی گاز با موفقیت در دانشگاه علم 0292آذر ماه  12و  17در این همایش 

  ایران برگزار شد.

 ردیف سخنران افتتاحیه 

 0 دکتر جبارعلی ذاکری ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران

 ISO 1للی استاندارد المطبری عضو برد مدیریت فنی سازمان بیندکتر مژده روشن

 2 ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایرانرسولیمهندس محمد حاج

 2 هاشناسی، اوزان و مقیاسمهندس احد محمدی لیواری سرپرست مرکز اندازه

باف، سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی دکتر محسن مظلوم فارسی

 گاز ایران

5 

 

 



 

61 
 

 

 0292 سال در آب و یمیپتروش پخش، و شیپاال گاز، نفت، عیصنا در االتیس انیجر یریگاندازه یلم شیهماچهارمین  پوستر
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ها مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیات همراه از چهارمین همایش رسولیبازدید آقای مهندس محمد حاج

 صنعت میترینگ
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سیاالت در صنایع نفت، گاز،  گیری جریانمین همایش و نمایشگاه اندازهپنج

 1431سال ، بآپاالیش و پتروشیمی و 

اه علم و صنعت ایران برگزار گردد که ماه سال جاری در دانشگدی 2و  7این همایش در تاریخ  بودمقرر 

 برگزار خواهد شد. 0210شاءاللهع با بهبود شرایط کرونایی در کشور در سال ان

 

 گیری جریان سیاالت در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پخش، پتروشیمی و آبملی اندازه پوستر پنجمین همایش و نمایشگاه
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 & ISOالمللی مشارکت در تدوین استانداردهای بین

OIML 

    

گیری، با المللی اندازهبین ایران در تدوین استانداردهای به منظور ساماندهی مشارکت جمهوری اسالمی 

 OIMLو  ISOالمللی های بینهای فنی متناظر سازمانکمیته دبیرخانه دائمی ،اردسازمان ملی استاندموافقت 

با  ISIRI/ISO/TC30ایزو  TC30است. در کمیته فنی گیری جریان سیاالت مستقر شده در پژوهشکده اندازه

   ISIRI/OIML/TC8ایزو  TC8و کمیته فنی  "گیری جریان سیاالت در فضاهای محصوراندازه"عنوان 

و  TC30 به عنوان عگو اصلی مشارکت دارد. کمیته فنی  "گیری کمیت های سیاالتاندازه"عنوان  با

TC8 هایی به شرح زیر است:شامل زیرکمیته 

 شماره کمیته فنی/فرعی ردیف

ISIRI/OIML/TC8 

 عنوان

1 TC8 های سیاالتگیری کمیتاندازه 

2 TC8/SC1 گیری جرم و حجم استاتیکاندازه 

0 TC8/SC3 گیری جرم و حجم دینامیکاندازه 

4 TC8/SC5 کنتورهای آب 

5 TC8/SC6 گیری مایعات برودتیاندازه 

6 TC8/SC7 کنتورهای گاز 
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 شماره کمیته فنی/فرعی ردیف

ISIRI/OIML/TC8 

 عنوان

1 TC30 جریان سیاالت در فگاهای محصورگیری اندازه 

2 TC30/SC2 های اختالف فشاریدستگاه 

0 TC30/SC5 های سرعت و جرمیروش 

4 TC30/SC7 های حجمی شامل میتر آبروش 

 

یل های کمیته فنی جلسات مختلفی تشکالمللی و ارائه برنامهجهت بررسی چگونگی تدوین استانداردهای بین

 ییمپتروشپخش، در صنایع نفت، گاز، پاالیش و جریان سیاالت گیری اندازهملی  هایهمایشدر گردیده است. 

زدیک نکمیته فنی هم اکنون دو این گردد. ها برگزار میکمیتهت ساالنه این دو کمیته فنی و زیرو آب نیز نشس

 عگو فعال دارد. نفر 011به 
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 تشکیل شبکه متخصصین میترینگ کشور

ها و عوامل موثر در رسیدن به اهداف گروه پژوهشی میترینگ شناخت خوبی بود که در همایش از یکی

ها ایجاد شده بود. مفتخریم که های آنو توانمندی فعال در حوزه میترینگ ها از افراد حقیقی/حقوقینشست

باشد. شایان ذکر رکورد اطالعات از افراد حقیقی/حقوقی را دارا می 2112اعالم کنیم این بانک در حال حاضر 

صالح شناسایی در این بانک، مجریان ذیهای مورد نیاز با فراخوان است در بسیاری از موارد برای اجرای پروژه

جایی که متاسفانه همه اجزای اجرای باید تاکید شود که از آنشود. ها پروژه اجرا میشده و با همکاری آن

تواند مکمل خوبی برای ایجاد موفق یک پروژه صنعتی در دانشگاه وجود ندارد، استفاده از تجارب صنعتی می

 ارتباط با صنعت موفق باشد.

 

 افزار کتیبه )خریداری شده از شرکتنمای کلی از بانک اطالعات شبکه متخصصین میترینگ کشور ایجاد شده در بستر نرم

 ورجاوند(
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کارشناسی ارشد مهندسی اندازه گیری  گرایشایجاد 

 جریان سیاالت 

االت در گ سیدانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان قطب میترینگ کشور به منظور توسعه دانش میترین

در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در گرایش طراحی فرآیند  0292صنایع گوناگون از مهر سال 

 (E-Learning)به صورت مجازی  (Flow Measurement Engineering)گیری جریان سیاالت مهندسی اندازه

اً به عنوان نیروهای متخصص همکار التحصیالن این گرایش، عموماقدام به جذب دانشجو نموده است که فارغ

گیری جریان سیاالت در جهت رفع مشکالت صنعت کشور در حوزه میترینگ مشغول به پژوهشکده اندازه

 باشند.فعالیت می

 

 های آموزشی پژوهشکدهکارگاه

گیری جریان سیاالت در جهت ارتقاء دانش میترینگ نیروهای فعال در صنعت میترینگ پژوهشکده اندازه

کند های آموزشی متنوعی در حوزه میترینگ در صنایع گوناگون برگزار میهای کارگاهشور، به صورت پیوستهک

توانند از دانش و تجربه اساتید مجرب حوزه علم و فناوری استفاده ها میکنندگان در این کارگاهو شرکت

یان سیاالت به شرح جداول ذیل گیری جرهای آموزشی پژوهشکده اندازهنمایند. عناوین بخشی از کارگاه

 باشد:می
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 گیری جریان سیاالتپژوهشکده اندازه سیاالت هیدروکربنیهای آموزشی حوزه لیست کارگاه

کد 

 دوره

کد  نام کارگاه

 دوره

 نام کارگاه

FM01 گیری گازاستانداردهای اندازه FM02 کرد،عمل) طبیعی گاز دیافراگمی کنتورهای با آشنایی 

 هرهب و نصب کالیبراسیون، سایزینگ، طراحی، اصول،

 (برداری

FM03 گیری کیفی نفت خام و های اندازهآشنایی با شاخص

 های نفتیفراورده

FM04 بنفش ماوراء اسپکتروفوتومتر  UV/visb 

 

FM05 های نفتیگیری دینامیک فرآوردهاندازه FM06 گازی  کروماتوگرافی GC  

FM07 مبانی ابزار دقیق FM08 گیری فشاربراسیون تجهیزات اندازهکالی 

FM09 جذب اتمی FM10 های مبتنی بر استفاده از اشعه گاماگیریاندازه 

FM11 Multiphase Flow Metering FM12 های گازکنندهتصحیح 

FM13  آشنایی با کالیبراسیون وMeter Proving FM14  پرووینگ و کالیبراسیون میترها و پروورهای سیستم

 گ کاستودی ترانسفرمیترین

FM15 قرمز مادون یسنج فیط IR FM16 و مثبت جابجایی و التراسونیک میترهای با آشنایی 

 پایانه: اجرا محل) مربوطه پرووینگ هایسیستم

 عسلویه( در  نفتی هایپایانه شرکت  صادراتی

FM17 گیری دماکالیبراسیون تجهیزات اندازه FM18 یری پرتوی)اشعه گاما( در گآشنایی با تجهیزات اندازه

صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاهی و 

 نیروگاهی

FM19 ای ایستادهکالیبراسیون مخازن ذخیره استوانه FM20 هاکار با فلوکامپیوتر و تصحیح کننده 

FM21 نحوه و هاایستگاه از ایدوره بازدید شیوه کارگاه 

 گاز یگیراندازه تجهیزات آزماییراستی

FM22 های کنندهکنتورهای توربینی، اوریفیسی و تصحیح

 گاز طبیعی

FM23 گیری سیاالت )آشنایی با مبنای عملکرد اندازه

 ها(سنججریان

FM24 کنتورهای آلتراسونیک 
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FM25 استانداردهای ابزار دقیق FM26 Custody Transfer 

FM27 ونیبراسیکال و ملحقات کاربرد، انواع با ییانآش 

 گاز یتبادالت کاربرد با یعیطب گاز ینیتورب یترهایم

 یعیطب

FM28 گیریاندازه online در موجود یسولفور ترکیبات 

 یعیطب گاز

FM29 آنالیز عدم قطعیت (Uncertainty Analysis) FM30 IOT(Internal of Things)for Smart Measurement 

FM31 ینگ(پچدیس)و تلمتری اسکادا هایسیستم با آشنایی FM32 میترهای اوریفیسی گواهی تایید و سرویس 

(Orifice Meter Inspection and Recertification) 

FM33 میترهای التراسونیک گواهی تایید و سرویس 

(Ultrasonic Flow Meter Inspection and 

Recertification) 

FM34  مبانی طراحی و کالیبراسیون ظروف معیار و پرور

 های حجمی

FM35 فشاری اختالف فلومتر  

 

 

 

 گیری جریان سیاالتپژوهشکده اندازه آبهای آموزشی حوزه لیست کارگاه

کد 

 دوره

کد  نام کارگاه

 دوره

 نام کارگاه

FM100 انتخاب و طراحی کنتورهای آب FM101  اصول طراحی، تعمیر و نگهداری کنتور

 الکترومغناطیس

FM102 های الکترومغناطیسکنتور FM103 گیری جریان درصنعت های اندازهآشنایی با مکانیزم

 آب و فاضالب )آبفا(

FM104  کاهش مصرف آب خانگی و صنعتیمدیریت FM105 کنتورهای آب خانگی 
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 گیری جریان سیاالتپژوهشکده اندازه CFDهای آموزشی حوزه لیست کارگاه

کد 

 دوره

کد  نام کارگاه

 دوره

 نام کارگاه

CFD1 تی آشنایی با دوره مقدماOpenFOAM CFD2 OpenFOAM  فازی چند هایجریان سازیشبیه و 

CFD3 سازی شبیه CFD با استفاده ازCOMSOL 

 )مقدماتی(

CFD4 افزار نرم با احتراقی هایجریان سازیشبیه Fluent 

CFD5 با فازی چند هایجریان سازیشبیه Fluent CFD6 اسباتیسازی دینامیک سیاالت محمبانی شبیه(CFD) 

CFD7 سازیشبیه CFD فزارانرم از استفاده با 

 Fluent & Gambit  )مقدماتی( 

CFD8 سازیشبیه CFD فزارانرم از استفاده با 

 Fluent & Gambit  (پیشرفته) 

CFD9 با  دارواکنش یهاجریان سازیشبیهFluent CFD10  کارگاه پیشرفته کدنویسیUDF  در Fluent 

 

 

 گیری و کنترل جریان سیاالتاندازه هچاپ مجل

مشخص کردن اهمیت میترینگ در صنایع  گیری جریان سیاالت در جهتیکی از اقدامات پژوهشکده اندازه

دانش و تجربه در این حوزه، چاپ مجله تخصصی میترینگ جریان سیاالت با عنوان مجله ارتقاء  گوناگون و

منتشر شد.  0211اولین شماره این مجله در بهار  باشد.می "االتگیری و کنترل جریان سیاندازه"الکترونیکی 

 ود.ب "عدم قطعیت"گیری و کنترل جریان سیاالت، نامه نخستین شماره مجله اندازهموضوع ویژه
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 گیری و کنترل جریان سیاالتنخستین شماره مجله اندازهطرح جلد 
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 ه مجله مذکور چاپ گردید.مقاالت با عناوین ذکر شده در جدول ذیل در اولین شمار

 نویسنده مقاله عنوان مقاله ردیف

های ی عدم قطعیت ایستگاهمحاسبه 1

 میترینگ

کارشناس ارشد اندازه گیری وتوزیع گاز شرکت گاز ) پژمان محمدی

 (استان اصفهان

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، نفت ) سیدحسن هاشم آبادی

 (وگاز دانشگاه علم وصنعت ایران

ساخت و محاسبه عدم قطعیت بانک  2

نازل در شرکت مهندسی توسعه سونیک

 راهبردی انرژی پارس

های ساخت رئیس اداره نظارت بر پروژه) شاد شناسبهروز یزدان

 (شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه راهبردی انرژی ) حامد دباغی

 (پارس

0 

م سیستی عدم قطعیت ترکیبی محاسبه

میترینگ گاز پاالیشگاه شهید 

-ISOبر اساس استاندارد  نژادهاشمی

5168 

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ) ایمان اکبری

 (دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس ارشد کنترل کیفیت گاز طبیعی، واحد ) نژادمازیار سیاح

 (گیری مدیریت دیسپچینگ ملی گاز ایراناندازه

بنیان کاوش انرژی مدیرعامل شرکت دانش) نرجس السادات رضوی

 (ایرانیان

گیری خطای محاسبه عدم قطعیت اندازه 4

در کالیبراسیون یک کنتور آب  نشاندهی

 خانگی

کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه کرج، پژوهشگر ) حامد خرمی

 (شناسیحوزه فلومتری آب و اندازه

-ی اندازههامبانی عدم قطعیت سیستم 5

 گیری گاز و منابع آن

گیری جریان کارشناس ارشد پژوهشکده اندازه) سجاد ترابی

 (سیاالت

 

الت و آنالیز کیفیت سیا"نامه با ویژه "گیری و کنترل جریان سیاالتاندازه"الکترونیکی  دومین شماره مجله

 باشد.در حال نهایی شدن و انتشار می "های آنزیرمجموعه

 

 



 


