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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



 	)Carrier HAP4.2- 5.0( نام دوره: دوره جامع آموزش نرم افزار کریر با حل پروژه

شعار دوره: »نرم افزار قدرتمند خود را رام کنید و از مزایای بی مرز آن بهره مند شوید...«	 

ه�دف دوره: »آموزش کامل نرم افزار با تمامی قابلیت های آن با رویکردی پروژه محور و کاربردی؛ 	 
ه��ر کاری ابزار خود را می خواهد و طراح و مجری سیس��تم های تهویه مطب��وع نیازمند نرم افزار 

محاسباتی قدرتمند مربوط به خود است.«

معرفی دوره:
نرم افزار تحلیل س��اعتی کریر )Carrier Hourly Analysis Program( که به اختصار در بین جامعه 
تاسیس��اتی به ن��ام نرم افزار کریر )Carrier( ی��ا نرم افزار َهپ )HAP( معروف ش��ده، نرم افزاری حرفه ای و 
کاربردی برای محاس��بات بار حرارتی و برودتی اس��ت که س��الیان طوالنی به عنوان برترین و کاربردی ترین 
نرم افزار محاس��بات بار حرارتی و برودتی س��اختمان ها در میان مشاوران و طراحان تاسیسات مطرح بوده 
و هنوز هم با وجود ارائه نرم افزارهای مختلف از جانب ش��رکت های مختلف، حداقل در کش��ور ایران، این 
نرم افزار همچنان پیش��تاز است و جایگاه خود به عنوان پرکاربردترین و موردقبول ترین نرم افزار محاسبه بار 

را حفظ نموده است.

بدون اغراق می توان گفت که یک فرد، تاسیساتی نشده است مگر آن که نرم افزار Carrier را فرا گرفته 
باش��د. آموزش این نرم افزار در مجموعه ما مبتنی بر حل پروژه های کامال کاربردی اس��ت و در آن اثری از 
آموزش تئوریک نرم افزار که گاهی دانش پژوهان آن را به صورت خودمانی کالس »ِمنوشناس��ی!« می نامند 
خبری نیس��ت. صادقانه اعالم می کنیم که این س��بک آموزش از روی کتاب ها ی��ا Help  نرم افزار نیز قابل 
یادگیری است و برای آن نیازی به حضور در کالس نیست. ضرورت حضور در کالس زمانی برای دانش پژوه 
پررنگ می ش��ود که اولین پروژه واقعی را در دس��ت می گیرد و حال نمی داند در تمامی این منوهای بعضا 
س��اده که آن ها را کامال می شناس��د، چه اعداد و ارقامی را و به چه دلیل باید وارد کند و یا یک پروژه را 
از کج��ا بای��د آغاز کند و چه گام هایی را باید برای آن ب��ردارد. از این رو تمامی کالس های ما از جمله دوره 

پیش گفتار
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آموزش نرم افزار Carrier با دید کامال کاربردی و اجرایی برگزار می شود و اعتماد به نفس کافی برای تحویل یک پروژه واقعی به کارفرما را در 
دانش پژوه ایجاد می کند.

توضیح دیگری که ضروری به نظر می رس��د آن اس��ت که اساس��ا پس از ارائه نس��خه های تحت ویندوز نرم افزار Carrier، در نس��خه های 
مختلف این نرم افزار تغییر قابل توجهی در ساختار کلی نرم افزار ایجاد نشده و تنها برخی قابلیت های جانبی به آن اضافه شده است. بنابراین 
با یادگیری یک نس��خه از این نرم افزار تمامی نیازهای حرفه ای دانش پژوه در زمینه کار با نرم افزار Carrier برآورده می ش��ود و دیگری نیازی به 

آموزش مجدد برای نسخه های دیگر نخواهد بود.

سرفصل های این دوره آموزشی:
 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 )آم��وزش کامل این مبحث در »دوره جام��ع 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

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

www.hvachouse.ir/course/register     :مراجعه به وب سایت خانه تاسیسات و ثبت نام آنالین

روش های ثبت نام در این دوره آموزشی:
روش حضوری: همه روزه در ساعات اداری در دفتر مجموعه خانه تاسیسات )خ مطهری – بین سهروردی و شریعتی – قبل از ترکمنستان 

- خ وزوائی – کوچه بخشایش – پالک 2 – واحد 1(

روش از راه دور: با استفاده از تلفن )02186020114(، دورنگار )02188446381( یا ایمیل )info@hvachouse.ir( همه روزه در ساعات اداری

روش آنالین: با مراجعه به وب سایت مجموعه خانه تاسیسات )گروه فرهنگی – آموزشی مهندس رامین تابان( به آدرس:

www.hvachouse.ir/course/register


