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فیلم آموزشی در زمینه تجهیزات برقی، فرایندی، ایمنی و معرفی واحدهای فرایندی ساخته 

بخار، آشنایی با  ناست که از آن جمله می توان به شیرهای صنعتی، توربین گاز، توربیشده 

 صنایع پتروشیمی و ... اشاره نمود.
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adobe های ربیات عملی در پروژهاز جمله افترافکتس، پریمیر، فتوشاپ داشته و دارای تج
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