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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 طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه 	 
شعار دوره: »استخر، سونا و جکوزی، گزینه ای لوکس برای پروژه های لوکس...«	 
هـدف دوره: »آم��وزش حرف��ه ای روش طراحی و اجرای انواع اس��تخرهای عموم��ی و خانگی، 	 

جکوزی، سونای خشک، سونای بخار و حوضچه آب سرد«

معرفی دوره: 
در این دوره آموزشی طراحی و محاسبه انواع استخرهای خانگی، عمومی و قهرمانی با جزئیات کامل 
اجرایی مطرح می ش��ود. از ویژگی های برجس��ته »دوره جامع طراحی و اجرای اس��تخر، سونا و جکوزی« 
می توان به حل گام به گام یک پروژه کامل طراحی اس��تخر اش��اره کرد که در آن تمامی جزئیات طراحی و 
نکات اجرایی مربوطه مطرح می شود که حل این پروژه نقش به سزایی در تثبیت آموخته ها و کسب اعتماد 
به نفس توسط دانش پژوهان خواهد داشت. در این دوره آموزشی در کنار طراحی استخر، تمامی محاسبات 
و مالحظات طراحی جکوزی، حوضچه آب سرد، سونای خشک و سونای بخار نیز به طور کامل و به همراه 

حل یک پروژه مطرح می شود.

سرفصل های این دوره آموزشی:
 محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان و طراحی منابع آب گرم )شامل منبع کویل دار و منبع دوجداره( 

 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
 طراحی مدار گردش آب استخر و محاسبه پمپ مربوطه

 محاسبه مخزن باالنس، طراحی اسکیمر و کانال های جمع آوری آب پیرامون استخر

پیش گفتار
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 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
 طراحی و محاسبات سونای خشک و سونای بخار

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




