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نام دوره: پکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات )پکیج طالیی طراحی، نظارت و اجرا(	 

ثبت نام در دوره پکیج جامع = ثبت نام در هشت دوره با هزینه پنج دوره = 
باالترین درصد تخفیف به همراه وام آموزشی

شعار دوره: »نقشه پیشنهادی برای تبدیل شدن به مهندس حرفه ای تاسیسات...«	 

هدف دوره: »تربیت مهندسان حرفه ای در عرصه تاسیسات و تهویه مطبوع با مهارت های الزم و 	 
اعتماد به نفس کافی برای حضور موثر و کارآمد در عرصه اشتغال صنعت تاسیسات«

معرفی دوره: 
»پکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات )پکیج طالیی طراحی، نظارت و اجرا(«، نقشه راه پیشنهادی 
برای تبدیل ش��دن به یک مهندس حرفه ای تاسیس��ات )HVAC Professional Engineer( است. »پکیج 
جامع مهندس حرفه ای تاسیس��ات« با همین هدف و به منظور ارائه خدمات آموزش��ی ویژه به دانش پژوهان 
خانه تاسیسات ارائه شده است. این پکیج شامل هشت دوره آموزشی پایه و کلیدی شامل »دوره جامع تهویه 
مطبوع، محاس��بات سرانگشتی و انتخاب سیس��تم ها )HVAC(«، »دوره جامع نقشه کشی، نقشه خوانی و 
نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی )به همراه آموزش نرم افزار AutoCAD(«، »دوره کاربردی آموزش نرم افزار 
کریر با حل پروژه Carrier HAP4.3, 4.5 & 4.9«، »طراحی سیستم های آب و فاضالب ساختمان با حل 
پروژه«، »دوره جامع طراحی کانال و انتخاب فن با حل پروژه« و »دوره کاربردی طراحی و اجرای موتورخانه 
)به همراه تهیه دفترچه محاس��بات و حل پروژه(«، »دوره جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با 
حل پروژه« و »دوره جامع طراحی و اجرای سیس��تم های اطفای حریق با حل پروژه« است که با برنامه ریزی 
دقیق، یکی پس از دیگری و با رعایت پیش نیازهای هر دوره در قالب یک بسته جامع آموزشی ارائه می شود. 

در »پکیج جامع مهندس حرفه ای تاسیسات )پکیج طالیی طراحی، نظارت و اجرا(« تمامی دوره های 
آموزش��ی مورد نیاز دانش پژوه به صورت هم زمان و با برنامه ریزی آموزش��ی دقیق و حرفه ای ارائه می شود و 
به این ترتیب دانش پژوه بدون هیچ دغدغه ای در خصوص رعایت پیش نیازها و س��ایر مالحظات آموزش��ی 
می تواند تنها با ثبت نام در این دوره آموزش��ی، با همان س��رفصل ها و مباحث آموزش��ی موجود در تک تک 
دوره ها، گام به گام با ما همراه ش��ود و نیازهای آموزش��ی خود را برطرف نماید. مزیت چشم گیر دیگری که 
بهترین فرصت برای دانش پژوهان متقاضی این بسته آموزشی به شمار می رود درصد تخفیف های استثنایی 

پیش گفتار



تدری��س در دوره های متعدد درون س��ازمانی و برون س��ازمانی در حوزه تاسیس��ات و تهویه مطبوع در 
کل کش��ور و اس��تفاده از ابزارهای نوین و متنوع و روش های مختلف آموزشی، متناسب با گروه مخاطبان 
و نیازه��ای آن ها، علی رغم رفع نمودن بس��یاری از خالهای آموزش��ی و کارب��ردی دانش پژوهان در عرصه 
مهندسی تاسیسات، هنوز خالهای ظریفی را باقی می گذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع 

آموزشی را بیش از پیش نمایان می کرد.

یکی از این مواردی که تقریبا در تمامی س��مینارها و دوره های آموزشی با آن مواجه می شدم، نداشتن 
مجموعه آموزشی منسجم و واحدی بود که تمامی سرفصل های مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را 
در بر داشته باشد. با وجود آن که در حال حاضر، کتاب های فارسی و زبان اصلی بسیار زیاد و مفیدی در 
این عرصه منتش��ر شده اس��ت، اما تمامی مباحث سمینار و دوره در هیچ کتاب واحدی موجود نبود و در 

برخی موارد، مجبور به استفاده از بیش از ده منبع آموزشی مختلف بودیم.

ل��ذا هدف از تالی��ف این درس نامه آن بود تا مجموعه ای در اختیار مخاطب��ان گرامی قرار گیرد که در 
برگیرنده تمامی سرفصل های مطرح شده در دوره ها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع 
دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود. از این رو، درس نامه حاضر با هدف 
افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدید در عرصه آموزشی های کاربردی و تخصصی به رشته 
تحریر درآمده اس��ت. نتیجه این تالش ها، به صورت مجموعه 8 درس نامه کاربردی در حوزه تاسیس��ات و 

تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشت تایی به شمار می رود.

هرچند که هدف از تالیف این درس نامه، حذف جزوه نویس��ی و حذف کامل ارتباط لمس��ی مخاطب با 
مباحث آموزش��ی نبوده اس��ت چرا که بر این باورم که هر فردی که در س��مینار و دوره حضور می یابد، باید 
جزوه ای با زبان ش��خصی خود، مملو از اختصارات، کلید واژه ها و زنجیرهای ارتباطی ش��خصی بنویسد و 
این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود. کتابی که ش��اید بنده و ش��ما چیز زیادی از عالئم و اختصارات 
بعضا بی معنی آن نفهمیم، ولی همین تک واژه ها و عالمت های عجیب و غریب می تواند سرنخ تمام مباحث 

کلیدی برای نویسنده آن باشد! 

هدف از تالیف این درس نامه، آس��ودن خاطر کردن مخاطب و رهاس��ازی ذهن وی از وس��واس ذهنی 
ناش��ی از ریختگی مطالب در کالس بوده اس��ت تا وی را از داش��تن تمامی مطالب و سرفصل ها به صورت 
آماده، آس��وده خاطر کند و بیش��تر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در س��مینار و دوره آموزشی 
درگیر کند. از این رو در بخش های متعدد از این کتاب، بخش هایی تحت عنوان »یادداشت های درس نامه« 

برای اضافه کردن نکات تکمیلی، مثال ها و برداشت های شخصی مخاطب در نظر گرفته شده است.

ضمن آن که نظر به طبقه بندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب، این درس نامه عالوه بر 
دانش پژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دوره های آموزشی را دارند، برای عموم مخاطبان نیز به خوبی 

قابل استفاده و مفید است.

 رامین تابان

زمستان 1395

مقدمه مولف
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این پکیج آموزشی است و به این ترتیب ثبت نام در این دوره از نظر مالی نیز بسیار مطلوب خواهد بود. به این ترتیب دانش پژوه با استفاده از 
این بسته آموزشی جامع نسبت به وضعیتی که بخواهد به صورت مجزا در هر کدام از دوره های آموزشی شرکت کند، از درصد تخفیف های ویژه 
جهت ثبت نام بهره مند می شود که در مجموع مانند آن است که دانش پژوه دو یا سه دوره آموزشی را به صورت رایگان ثبت نام نموده است.

سرفصل های این دوره آموزشی:
 مروری بر اصول و مبانی کاربردی نقشه کش��ی )انواع کاغذها و ابعاد اس��تاندارد آن ها، آش��نایی با مبانی کلیدی نقشه کشی شامل کادر 

نقشه، جدول اطالعات نقشه و مقیاس، اندازه گذاری نقشه ها( 

 آموزش کاربردی اصول، مبانی کلیدی و روابط کاربردی تهویه مطبوع )تعریف تهویه مطبوع، شاخص های موثر بر تهویه مطبوع، انواع 
دما، دمای خش��ک، دمای مرطوب، دمای نقطه ش��بنم، انواع رطوبت، رطوبت نسبی، نس��بت رطوبت، رطوبت مخصوص، رطوبت مطلق، 
درصد رطوبت، انواع گرما، گرمای محسوس، گرمای نهان، گرمای کل یا آنتالپی، واحدهای پرکاربرد در تهویه مطبوع و تبدیل آن ها به یکدیگر، 

چند مثال کاربردی و جمع بندی مبحث(

 معرفی و تحلیل کامل تجهیزات و سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و تحلیل مزایا و معایب هر یک از آن ها )تجهیزات 
مولد گرما ش��امل دیگ های چدنی، دیگ های فوالدی، کوره های هوای گرم محلی و مرکزی، واحدهای گرمایش تابش��ی، انواع مشعل شامل 
مش��عل های اتمس��فریک و مشعل های فن دار، منابع انبساط باز و بسته، منابع آب گرم کویل دار و دوجداره، تجهیزات مولد سرما شامل انواع 
چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی، چیلرهای تراکمی اسکرال، چیلرهای تراکمی اسکرو، چیلرهای تراکمی سانتریفیوژ، چیلرهای جذبی تک اثره، 
چیلرهای جذبی دواثره، چیلرهای جذبی شعله مستقیم، برج های خنک کننده گالوانیزه، برج های خنک کننده ذوزنقه ای، برج های خنک کننده 
فایبرگالس، برج های خنک کننده بتنی، ایرواش��رها، کولرهای آبی، تجهیزات انتقال و توزیع، ش��امل انواع پمپ های خطی، پمپ های زمینی، 
پمپ های سیرکوالس��یون و بوسترپمپ ها، تجهیزات تبادل حرارت شامل رادیاتورهای چدنی، رادیاتورهای فوالدی، رادیاتورهای آلومینیومی، 
کنوکتورها، گرمایش از کف، یونیت هیتر، فن کویل زمینی، فن کویل ایستاده، فن کویل سقفی توکار، فن کویل کاستی، فن کویل سقفی روکار، 

فن کویل کانالی و انواع هواساز(

 آموزش محاسبات کلیدی و کاربردی تهویه مطبوع )شامل محاسبات تهویه و هوای تازه و ...(
 آموزش کامل محاس��بات سرانگش��تی تهویه مطبوع )شامل محاسبات سرانگشتی بار سرمایی و گرمایی، محاسبات سرانگشتی تهویه 

و هوای تازه و ...(

 آموزش تخمین ظرفیت و ابعاد تجهیزات سرمایش و گرمایش، تخمین مساحت مورد نیاز موتورخانه، تعیین ابعاد رایزرهای تاسیساتی، 
مسیرهای دسترسی و مالحظات اجرایی تاسیسات و بررسی تاثیر متقابل تاسیسات و معماری بر یکدیگر

 آموزش شیوه انتخاب تجهیزات و سیستم های تهویه مطبوع متناسب با کاربری بنا
 آموزش شیوه انتخاب تجهیزات و سیستم های تهویه مطبوع متناسب با اقلیم

 مروری بر اصول و مبانی کاربردی نقشه کشی )انواع کاغذها و ابعاد استاندارد آن ها، آشنایی با مبانی کلیدی نقشه کشی شامل کادر نقشه، 
جدول اطالعات نقشه و مقیاس، اندازه گذاری نقشه ها(

 آموزش خواندن نقش��ه های معماری و آش��نایی با انواع نقشه های معماری و ساختار حاکم بر پروژه ها به منظور ارائه نقشه های سازه، 
AutoCAD معماری و تاسیسات مکانیکی و برقیارائه دستورهای کلیدی و پرکاربرد برای کار با نرم افزار

 آموزش شیوه ترسیم نقشه تاسیسات بهداشتی، شامل نقشه های آبرسانی )آب سرد، گرم و برگشت آب گرم مصرفی(، نقشه فاضالب، 
ونت و آب باران و نقشه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان و شبکه کانال

 آموزش ترسیم رایزردیاگرام های تاسیساتی شامل آبرسانی، فاضالب، ونت، آب باران، سرمایش، گرمایش و ...
 آموزش ترسیم نقشه های اطفای حریق شامل: شیلنگ قرقره، اسپرینکلر و ...

 آموزش شیوه ترسیم انواع فلودیاگرام موتورخانه، نقشه جانمایی تجهیزات موتورخانه و نقشه محل استقرار تجهیزات موتورخانه
 آموزش Weather و مشخصات آب و هوایی و شرایط اقلیمی شهرهای مختلف

 آموزش Space و ویژگی های آن، محاسبات ضرایب انتقال حرارت در، دیوار و پنجره
 آم��وزش System ب��ه همراه معرفی انواع سیس��تم های تهویه مطبوع )آموزش کامل این مبح��ث در »دوره جامع تهویه مطبوع« به 

دانش پژوهان ارائه می شود.(

 آموزش Plant و محاسبات بار تجهیزات مرکزی ساختمان
 آموزش روش تهیه گزارش برای دستگاه های مختلف شامل هواساز، کولر گازی، فن کویل، رادیاتور و غیره

 حل گام به گام یک پروژه واقعی و تحلیل گزارش های مربوطه



 طراحي سیستم آبرساني ساختمان شامل روش های مختلف سايزينگ آبرساني و رايزر دياگرام ها
 محاسبه مقدار آب مصرفی یک ساختمان و انتخاب مخزن ذخیره آب بهداشتی

 آموزش روش های مختلف توزیع آب در داخل ساختمان، منطقه بندی یا زون بندی و ...
 طراحي بوستر پمپ آبرساني دور ثابت و دور متغیر، منبع تحت فشار،  منبع دیافراگمی و جوکی پمپ

 طراحي سیستم فاضالب ساختمان شامل روش های مختلف سایزینگ لوله های فاضالب و رایزر دیاگرام ها
 طراحی لوله های هواکش فاضالب )ونت( و خط تخلیه آب باران

 آموزش روش های جمع آوری فاضالب در ساختمان، طراحی چاه جذبي و سپتیک تانک
 طبقه بندی انواع کانال های تهویه مطبوع از دیدگاه های مختلف و تحلیل کامل آن ها

 آشنایی با روش های مختلف طراحی کانال )شامل روش کاهش سرعت، روش افت فشار ثابت و روش بازیابی فشار استاتیک(
 حل کامل یک پروژه طراحی کانال به صورت دستی و نرم افزاری به همراه مالحظات اجرایی مربوطه

 آموزش اصول و مبانی ترسیم نقشه های کانال و نقشه خوانی شبکه کانال
 مروری بر سیستم های هوایی و محاسبات سرانگشتی مربوط به تجهیزاتی مانند هواساز، ایرواشر و کولر آبی

 تحلیل انواع فن ها، مزایا و معایب آن ها، محاسبه افت فشار شبکه کانال و روش محاسبه و انتخاب فن
 محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان و طراحی منابع آب گرم )شامل منبع کویل دار و منبع دوجداره( 

 طراحی و محاسبه پمپ منبع آب گرم و پمپ برگشت آب گرم مصرفی
 طراحی و انتخاب ديگ )شامل دیگ های فوالدي و چدني(، سایزینگ کلکتورها و ...

 طراحي و انتخاب مشعل )اتمسفریک و فن دار( و محاسبات میزان مصرف سوخت )گاز، گازوییل و ...(
 طراحي و سایزینگ انواع دودكش، طراحی و محاسبه منابع انبساط باز و بسته، طراحي و انتخاب سختي گير

 طراحی و انتخاب انواع چيلر )شامل چیلرهای تراکمی آبی، هوایی و جذبی(
 طراحی و انتخاب انواع برج خنك كننده شامل گالوانیزه، مارلی و فایبرگالس و انتخاب کندانسور هوایی

 آموزش شیوه طراحی و انتخاب تجهیزات تبادل حرارت )رادياتور، یونیت هیتر، کولر آبی، زنت، کوره هوای گرم، فن كويل، اسپليت، 
هواساز، ایرواشر و غیره...(

 تحلیل و سایزینگ کامل فلودیاگرام موتورخانه گرمایشی و سرمایشی
 تحلیل مختصری معماری استخرها و تاثیر متقابل معماری و تاسیسات استخر بر یکدیگر

 شکل و ابعاد متداول استخرها )ابعاد استاندارد، شیب کف و عمق متداول استخرها(
 معرفی مدار کلی تاسیسات استخرها و اجزای موجود در آن ها و طراحی مدار گردش آب استخر و محاسبه پمپ مربوطه

 محاسبه مخزن باالنس، طراحی اسکیمر و کانال های جمع آوری آب پیرامون استخر
 جانمایی لوله های رفت و برگشت آب استخر و سایزینگ آن ها

 طراحی انواع فیلترهای شنی، دیاتومی )DE( و کارتریجی برای استخر
 روش ها و مواد ضدعفونی کردن آب استخر )کلر، برم و ازن و محاسبه مقدار مواد ضدعفونی کننده(

 محاسبات گرمایش آب استخر و طراحی مبدل حرارتی آن
 محاسبات تهویه مطبوع استخرها )محاسبه مقدار هوای تازه، هوای اگزاست و ... برای استخرها(

 محاسبه مقدار آب جبرانی مورد نیاز استخر
 طراحی و محاسبات جکوزی و حوضچه آب سرد و طراحی و محاسبات سونای خشک و سونای بخار

 معرفی انواع سیستم های اطفای حریق و کاربردهای هر یک از آن ها
 معرفی انواع سیستم های اطفای حریق مبتنی بر آب به همراه مزایا و معایب هر یک از آن ها

 طراحی و محاسبه بوسترپمپ آتش نشانی متناسب با نوع سیستم اطفای حریق
 طراحی و محاسبه مخزن ذخیره آب آتش نشانی و الزامات اجرایی آن

 طراحی و محاسبه فن فشار مثبت راهروها


