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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



نام دوره: دوره جامع نقشه کشی، نقشه خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی )به همراه پروژه 	 
عملی و آموزش کاربردی اتوکد(

شعار دوره: »نقشه کشی زبان مشترک صنعت است...«	 

هدف دوره: »ایجاد توانایی و مهارت کافی برای نقشه کشی، نقشه خوانی و نکات اجرایی«	 

معرفی دوره: 
نقشه کش��ی زبان مش��ترک در تمامی صنایع اس��ت. در نقشه کش��ی، مجموعه ای از خطوط، عالئم و 
نمادها به س��ان الفبای زبان در کنار هم قرار گرفته و مجموعه ای را تش��کیل می دهند که همانند کلمات و 
جمالت، انتقال دهنده مفاهیم و پیام های خاصی هستند. تمامی افرادی که با بخش های مختلف معماری، 
س��اختمان و تاسیس��ات س��روکار دارند، در تمامی س��طوح، برای آن که قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر 

باشند، ناگزیر باید از نقشه ها و ترسیمات فنی استفاده کنند. 

امروزه در عرصه کار حرفه ای، نقشه کش��ی به صورت دستی کامال بی معنا و غیرحرفه ای است. بنابراین 
تمامی مباحث آموزش��ی دوره »نقشه کش��ی، نقشه خوانی و نکات اجرایی تاسیس��ات مکانیکی« مبتنی بر 
پرکاربردتری��ن نرم افزار نقشه کش��ی، یعنی نرم افزار AutoCAD  اس��ت و دانش پژوه��ان در این دوره نکات 
کلیدی ترسیم نقشه ها به صورت کامپیوتری را فرا خواهند گرفت. توضیح این نکته ضروری است که هرچند 
 AutoCAD دوره »نقشه کش��ی، نقشه خوانی و نکات اجرایی تاسیس��ات مکانیکی«، دوره آموزش نرم افزار
نیس��ت، اما در این دوره پرکاربردترین دستورهایی که دانش پژوه برای کار با نقشه های تاسیساتی نیاز دارد 
در بین مباحث مختلف به صورت کاربردی مطرح می ش��ود و به دلیل عملی بودن ماهیت کالس، معموال 
دانش پژوهانی که حتی برای چندین سال با این نرم افزار کار نکرده اند بعد از مدت کوتاهی به تسلط خوبی 
دس��ت پیدا می کنند. بنابراین صرفا آشنایی اجمالی با نرم افزار AutoCAD برای شروع کار کفایت می کند 

پیش گفتار
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و س��ایر نیازها در کالس برطرف می ش��ود. هرچند که در بس��یاری از مواقع حتی دانش پژوهانی که هیچ پیش زمینه قبلی در رابطه با نرم افزار 
AutoCAD  نداش��ته اند، با ش��رکت در کالس ها و به کارگیری دستورهای کلیدی و کاربردی آموزش داده شده در کالس، این نرم افزار را نیز تا 

حد نیاز فرا گرفته و از پس کارهای خود برآمده اند. 

نکته دیگر آن که ترس��یم نقش��ه ها، بدون داشتن اطالعات کافی در خصوص نکات اجرایی، در عمل راه به جایی نمی برد. برای آن که یک 
نقش��ه کاربردی و اجرایی باش��د، بدون شک باید نکات اجرایی مختلف را در هنگام ترسیم آن رعایت نمود. از این رو یکی دیگر از چاشنی های 
بس��یار جذاب و البته کاربردی این دوره، بحث، بررس��ی و آموزش نکات اجرایی تاسیس��ات مکانیکی است که در البه الی مباحث مختلف این 

دوره مطرح می شود تا عالوه بر ایجاد دید اجرایی، نقشه هایی که ترسیم می شوند نیز اجرایی و کاربردی باشند.

در مجموع می توان این دوره را دوره ای برای آموزش »زبان مشترک صنعت« دانست که در آن دانش پژوهان ضمن یادگیری عملی ترسیم 
نقشه ها در حین کالس، یک آلبوم کامل نقشه های تاسیسات را به صورت شخصی ترسیم خواهند نمود و به اعتماد به نفس کامل برای ترسیم 

انواع نقشه های تاسیساتی و درک و نقشه خوانی انواع نقشه های تاسیساتی دست پیدا می کنند.

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 خواندن نقش��ه های معماری و آش��نایی با انواع نقشه های معماری و س��اختار حاکم بر پروژه ها به منظور ارائه نقشه های سازه، 
معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی

AutoCAD ارائه 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

 آموزش شیوه ترسیم 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

 تحلیل و سایزینگ کامل فلودیاگرام موتورخانه گرمایشی و سرمایشی

اطالع از برنامه زمان بندی این دوره و روش های ثبت نام:
تماس تلفنی در ساعات اداری با دفتر مجموعه )02186020114(

ارسال کد دوره به سامانه پیامک مجموعه به شماره 100066422122

مراجعه به وب سایت خانه تاسیسات و ثبت نام آنالین:

www.hvachouse.ir/course/register


