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مقدمه مولف
تدری��س در دورههای متعدد درونس��ازمانی و برونس��ازمانی در حوزه تاسیس��ات و تهویه مطبوع در
کل کش��ور و اس��تفاده از ابزارهای نوین و متنوع و روشهای مختلف آموزشی ،متناسب با گروه مخاطبان
و نیازه��ای آنها ،علیرغم رفع نمودن بس��یاری از خالهای آموزش��ی و کارب��ردی دانشپژوهان در عرصه
مهندسی تاسیسات ،هنوز خالهای ظریفی را باقی میگذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع
آموزشی را بیش از پیش نمایان میکرد.
یکی از این مواردی که تقریبا در تمامی س��مینارها و دورههای آموزشی با آن مواجه میشدم ،نداشتن
مجموعه آموزشی منسجم و واحدی بود که تمامی سرفصلهای مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را
در بر داشته باشد .با وجود آن که در حال حاضر ،کتابهای 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 درسنامه آن بود تا مجموعهای در اختیار مخاطب��ان گرامی قرار گیرد که در
برگیرنده تمامی سرفصلهای مطرحشده در دورهها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع
دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود .از این رو ،درسنامه حاضر با هدف
افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدید در عرصه آموزشیهای کاربردی و تخصصی به رشته
تحریر درآمده اس��ت .نتیجه این تالشها ،به صورت مجموعه  8درسنامه کاربردی در حوزه تاسیس��ات و
تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشتتایی به شمار میرود.
هرچند که هدف از تالیف این درسنامه ،حذف جزوهنویس��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 مییابد ،باید
جزوهای با زبان ش��خصی خود ،مملو از اختصارات ،کلید واژهها 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 بیمعنی آن نفهمیم ،ولی همین تکواژهها و عالمتهای عجیب و غریب میتواند سرنخ تمام مباحث
کلیدی برای نویسنده آن باشد!
هدف از تالیف این درسنامه ،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 سرفصلها به صورت
آماده ،آس��ودهخاطر 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 بخشهای متعدد از این کتاب ،بخشهایی تحت عنوان «یادداشتهای درسنامه»
برای اضافه کردن نکات تکمیلی ،مثالها و برداشتهای شخصی مخاطب در نظر گرفته شده است.
ضمن آن که نظر به طبقهبندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب ،این درسنامه عالوه بر
دانشپژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دورههای آموزشی را دارند ،برای عموم مخاطبان نیز بهخوبی
قابل استفاده و مفید است.
رامین تابان
زمستان 1395

مقدمه ویراست دوم
به لطف خدا انتشار چاپ اول مجموعه کتابهای درسنامه با استقبال چشمگیر مخاطبان از این سری کتابها
روبهرو شد .این مجموعه کتابها هم در دورههای آموزشی استفاده میشد و هم به عنوان راهنمایی مستقل ،حاوی
تمامی جداول و نمودارهای کاربردی ،برای س��ایر مخاطبان مورد توجه بود .به این ترتیب بسیاری از ایدههای مدنظر
بنده برای تامین منبع آموزش��ی منسجم در خصوص این سری از کتابها تامین شد .اکنون ویراست دوم این کتاب،
پس از بازنگری متن و ساختار کتاب ،با افزودن استانداردهای جدید و قابلیتهای جذاب و کارآمد آماده انتشار است.
از ويژگیهای جدید ویراس��ت حاضر میتوان به بهرهمندی از قابلیتهای جذاب گوش��یهای هوشمند اشاره کرد.
به این ترتیب که هرجا که نمودار ،نرمافزار یا فایلی در متن کتاب مورد اش��اره و اس��تفاده قرار گرفته ،در کنار آن کد
دانلود مستقیم آن فایل نیز قرار داده شده است .استفاده از این کدها سرعت عمل و راحتی مخاطب را در دسترسی
به فایلهای کمکآموزش��ی کتاب وصفناپذیر میکند .به این ترتیب کافی است با نصب نرمافزارهای بارکدخوان روی
گوش��یهای هوش��مند ،در حین مطالعه کتاب هرجا به فایل کمکی آن نیاز داش��ته باش��ید ،گوشی خود را روی QR
 Cمربوطه قرار دهید و با لینک مستقیم و سرعت باال فایل مربوطه را روی گوشی خود مشاهده و ذخیره نمایید.
 ode
امیدوارم این کتاب مورد استفاده مخاطبان گرامی قرار گیرد و راهگشا باشد.
رامین تابان
پاییز ۱۳۹۸

در این کتاب از قابلیتهای جذاب گوشیهای هوشمند استفاده شده است .به این صورت
که هرجا نمودار ،نرمافزار یا فایلی در متن کتاب مورد استفاده قرار گرفته ،در کنار آن کد
دانلود مستقیم آن فایل به صورت یک  QR Codeنیز قرار داده شده است .تنها کافی است
روی گوشی هوشمند خود یک نرمافزار بارکدخوان یا نرمافزارها  QR Codeنصب کنید .به

این ترتیب با اسکن کردن هر  ،QR Codeاگر عکس باشد نسخه رنگی و باکیفیت عکس
مستقیما روی گوشی شما به نمایش در میآید ،اگر فیلم باشد ،این فیلم روی گوشی شما
پخش میشود و قابل ذخیرهسازی است و اگر نرمافزار باشد به صورت فایل فشرده ()ZIP
روی گوشی شما دانلود میشود.
نمونه  QR Codeبه کار رفته در کتاب

پیشگفتار
•نام دوره :دوره جامع طراحی و اجرای سیستمهای آب و فاضالب ساختمان با حل پروژه
•شعار دوره« :آبرسانی اساسیترین نیاز هر بناست ،این تخصص را کامل و حرفهای بیاموزید»...
•هدف دوره« :آموزش روشهای مختلف طراحی و اجرای انواع سیستم آبرسانی ،بوسترپمپهای
آبرسانی و جمعآوری فاضالب ساختمان»

معرفی دوره:
در «دوره جامع طراحی و اجرای سیستمهای آب و فاضالب ساختمان با حل پروژه» مباحث اساسی
و کلیدی طراحی تاسیس��ات آب و فاضالب در داخل انواع ساختمانها به تفصیل ،با حل پروژههای عملی
و به صورت گام به گام آموزش داده میش��ود .در واقع مباحث این دوره از ابتدای کنتور آب س��اختمان که
نقطه ش��روع کار اجرایی است آغاز میش��ود .روشهای مختلف آبرسانی به نقاط مختلف ساختمان ،سایز

لولهها در رایزرها و انشعابها ،تحلیل نیاز یا عدم نیاز به بوسترپمپ آبرسانی ،استفاده از روشهایی مانند
منبع ثقلی ،نکات مرتبط با مخزن ذخیره آب بهداشتی ،روشهای حرفهای مانند منطقهبندی یا زونبندی
س��اختمانهای با تعداد طبقات زیاد و  ...از جمله مباحث برجس��ته در بخش آبرسانی است .در ادامه نیز
به دنبال روند منطقی طراحی ،نوبت به جمعآوری فاضالب ساختمان و اجرای لولههای هواکش فاضالب
میرس��د .تحلیل نکاتی مانند چاه جذبی ،س��پتیک تانک یا مخزن فاضالب در مناطقی که فاقد سیس��تم
جمعآوری فاضالب ش��هری هس��تند از دیگر نکات کاربردی این دوره به شمار میرود .در مجموع میتوان
گفت که دانشپژوه در این دوره با یادگیری گام به گام روش طراحی سیستم آبرسانی و فاضالب یک پروژه
با تمامی زوایای فنی و کاربردی مرتبط آش��نا میش��ود و اعتماد به نفس کافی برای طراحی و اجرای این
سیستم را به دست خواهد آورد.

سرفصلهای این دوره آموزشی:
 طراحي سیستم آبرساني ساختمان شامل روشهای مختلف سايزينگ آبرساني و رايزر دياگرامها
 محاسبه مقدار آب مصرفی یک ساختمان و انتخاب مخزن ذخیره آب بهداشتی
 آموزش روشهای مختلف توزیع آب در داخل ساختمان ،منطقهبندی یا زونبندی و ...
طراحي بوستر پمپ آبرساني دور ثابت و دور متغیر ،منبع تحت فشار ،منبع دیافراگمی و جوکیپمپ
 طراحي سیس��تم فاضالب ساختمان شامل روشهای مختلف س��ایزینگ لولههای فاضالب و رایزر
دیاگرامها
 طراحی لولههای هواکش فاضالب (ونت) و خط تخلیه آب باران
 آموزش روشهای جمعآوری فاضالب در ساختمان ،طراحی چاه جذبي و سپتیک تانک

اطالع از برنامه زمانبندی این دوره و روشهای ثبتنام:
تماس تلفنی در ساعات اداری با دفتر مجموعه ()02186020114
مراجعه به وبسایت خانه تاسیسات و ثبتنام آنالینwww.hvachouse.ir :

خاوٍ تاسیسات برگسار میکىذ...

(گريٌ فرَىگی – آمًزشی مُىذس رامیه تابان)
مشايرٌ ي ثبتوام تلفىی:

مشايرٌ آمًزشی گام بٍ گام ي ثبتوام آوالیه:

206-41202668
206-41202668

www.hvachouse.ir

«مشکل» وجود نداره ،هرچی هست «مسئله» هست ،مسئله هم « راه حل» داره!

«بب مب ببش تب راه حلشو پیدا کنی»...

وام ديرٌ :ديرٌ جامع طراحی سیستمَای آب ي فاضالب ساختمان تا حل پريژٌ
لیىک داولًد سرفصلَا ي مشخصات فىی ایه ديرٌ آمًزشی:

www.hvachouse.ir

ایه ديرٌ چٍ کمکی تٍ مه میکىد ي چرا تاید ایه ديرٌ شرکت کىم؟

در ایه دوره یاد میگیرید:
 سيشَای مختلف تًصیع آب دس ساختمان ي سیستم لًلٍکطی اوطعاتی ي کلکتًسی تشای آتشساوی
 چُاس سيش حشفٍای تشای سایضیىگ لًلٍَای آتشساوی ساختمان
 تًصیع آب تا فطاس آب ضُشی
 تًصیع آب تا تًستشپمپ آتشساوی
 محاسثات تًستشپمپ ،مىثع دیافشاگمی ،جًکی پمپ ي مخضن رخیشٌ آتشساوی
 تًصیع آب تا مخضن رخیشٌ ثقلی
 تًصیع آب دس ساختمانَای تلىذمشتثٍ ي صينتىذی تاسیسات
 سيشَای جمعآيسی فاضالب ي سایضیىگ لًلٍَای فاضالب ،يوت ي آب تاسان
 چاٌ جزتی ،سپتیک تاوک ي سیستم فاضالب ضُشی
ایه ديرٌ مىاسة چٍ افرادی است؟

 مُىذسان ي داوطجًیاوی کٍ دغذغٍ اضتغال داسوذ

 کاسضىاسان فىی ضشکتَا

 مُىذسان مطايس ،طشاح ي واظش تاسیسات

 مجشیان ي پیماوکاسان تاسیسات

 تعمیشکاسان ،تکىیسیهَا ي سشيیسکاسان

 داوطجًیان سضتٍَای مُىذسی اص مقطع کاسداوی تا دکتشا
مدرس ایه ديرٌ چٍ سًاتقی در ایه حًزٌ دارد؟

مدرس ایه دوره «مهندس رامیه تابان» ،سوابق متعددی در حوزه عملی و آکادمیک دارد که خالصهای از آن عبارت است از:
 طشاح ،مطايس ي مجشی تیص اص  011پشيطٌ تاسیساتی
 مطايس ي کىتشلش وقطٍَا ي پشيطٌَای تاسیسات دس ضشکتَای مُىذسیه مطايس
 وًیسىذٌ تیص اص  01عىًان کتاب تخصصی تاسیسات (تالیف ،گشدآيسی ي تشجمٍ)
 وًیسىذٌ کتاب ضایستٍ تقذیش دس وُمیه جطىًاسٌ کتة آمًصضی
 سشدتیش وطشیات تاسیساتی ي وًیسىذٌ تیص اص  011مقالٍ مىتطش ضذٌ دس طيسوالَا ي وطشیات مشتثط تا حًصٌ تاسیسات ي تًُیٍ مطثًع
 مذسس ي سخىشان تیص اص  011ديسٌ ي سمیىاس تخصصی ساصماوی دس کل کطًس
 اسائٍ آمًصش تٍ تیص اص  0111وفش اص متخصصان عشصٍ تاسیسات دس حًصٌَای مختلف
 دسیافت تیص اص  01لًح تقذیش ي گًاَی سضایت دس تخصَای فًق اص ساصمانَای مختلف ديلتی ي خصًصی
چطًر در ایه ديرٌ ثثتوام کىم؟

ريش ايل  -ثبتوام حضًری :مراجعٍ بٍ دفتر مجمًعٍ بٍ آدرس :تُران  -خ مطُری  -بیه سُريردی ي شریعتی  -خ يزيائی  -کًچٍ بخشبیش  -پالک - 0
ياحذ  6در سبعبت اداری (ريزَبی شىبٍ تب چُبرشىبٍ از سبعت  0:22الی  64:22ي ريزَبی پىجشىبٍ از سبعت  0:22الی )68:22
ريش ديم – ثبتوام از راٌ دير (از طریق تماس تلفىی ،ديروگار یا ایمیل) :ثبتوبم از راٌ دير ،ريشی سریع ي مطمئه برای صرفٍجًیی َرچٍ بیشتر در زمبن است.
ثبتوبم تلفىی206-41202668 :
ريش سًم – ثبتوام آوالیه:

ثبتوبم از طریق ديروگبر206-44881446 :

ثبتوبم از طریق ایمیلinfo@hvachouse.ir :
www.hvachouse.ir

مشاهده فایل تصویری معرفی دوره
جامع طراحی و اجرای سیستمهای
آب و فاضالب ساختمان
در ای�ن فای�ل ،روند آم�وزش و مباحث کلیدی مربوط ب�ه دوره جامع طراحی و اجرای سیس�تمهای آب و
فاضالب س�اختمان که مبنای تالیف این درس�نامه و مباحث مطرح شده در آن بوده ،توضیح داده شده است.
با مش�اهده این فایل تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی آن میتوانید چش�ماندازی کلی از مباحث آموزش�ی
پیش رو داشته باشید.
برای مش�اهده فایل تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی معرفی دوره جامع طراحی و اجرای سیستمهای
آب و فاضالب ساختمان میتوانید به یکی از روشهای زیر اقدام کنید:
		
 .1مراجعه به وبسایت

www.hvachouse.ir

			
 .2مراجعه به بخش

معرفی دورههای آموزشی

			
 .3ورود به بخش

«معرفی دوره جامع طراحی و اجرای سیستمهای آب و فاضالب ساختمان»

و یا:
اسکن کردن کدهای زیر با گوشی هوشمند و دسترسی مستقیم به فایل تصویری  /صوتی مربوطه

مشاهده فایل تصویری معرفی دوره
جامع طراحی و اجرای سیستمهای
آب و فاضالب ساختمان

گوش دادن به فایل صوتی معرفی
دوره جامع طراحی و اجرای
سیستمهای آب و فاضالب ساختمان

فرمت فایلMp4 :

فرمت فایلMp3 :

مدت زمان 6:32 :دقیقه

مدت زمان 6:32 :دقیقه

