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برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در نهمین جلسه تاریخ  ، 8331/3/02برنامه درسی بازنگری
شده دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )8این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  8331وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می
شوند قابل اجرا است.
ماده  )0این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع از نیمسال اول سال تحصیلی
 8331-8333جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته تاسیسات  -حرارت مرکزی و تهویه مطبوع مصوب
جلسه شماره  032شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ  8321/0/3می شود.
ماده  )3این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی
دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را دارند ،برای اجرا ابالغ می شود.
ماده  )1این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  8331-8333به مدت  3سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری
نیاز دارد.

ابراهیم صالحی عمران
رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

غالمرضا کیانی

سپیده بارانی

نایب رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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 -1فصل اول :مشخصات کلی
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 -1-1مقدمه
امروز بهینهسازي مصرف آب و انرژي ،حفاظت از آلودگی محیطزیست و اشتغال مهمترین چالشهاي پیش روي جوامع بشري در
تمام کشورها بشمار میآید؛ قطعا کشورهایی میتوانند بر این چالشها غلبه کنند که ابتدا داراي برنامه باشند ونیز نیروي کارآمد و
توانمندي تربیت کنند که بتوانند مجري این برنامه شوند .بیشک گروه تأسیسات یکی از ارکان اجراي این برنامهها بوده و آموزشهاي
فنی و حرفهاي با سطوح عالی در این حوزه میتواند تربیت کاردانهایی را به دنبال داشته باشد که عالوه بر اجراي برنامهها باعث
کارآفرینی و ایجاد شغل در جامعه نیز گردد.
پیشرفتهاي انجامگرفته طی سالیان اخیر و پیدایش فنّاوريهاي جدید ،اهمیت بازنگري مستمر در دروس این رشته را دوچندان کرده
است.گستردگی موضوع ،بستري مناسب و متنوع جهت ایجاد شغلهاي جدید را فراهم نموده و الزم است با برنامهریزي دقیق امکان
تربیت نیروهاي متعهد و متخصص با شایستگیهاي الزم که بتوانند در قالب شرکتهاي دانشبنیان ،استارتاپ ها و گروههاي کوچک و
بزرگ مشغول ارائه خدمات فنی در این بخش شوند را ایجاد کرد.

 -2-1تعریف
این برنامه به جهت تربیت کاردان در رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع و براساس چارچوب آموزشهاي فنی و حرفهاي تهیه و
تدوینشده است .کاردان حرارت مرکزي و تهویه مطبوع مجري طرحها و نقشههایی است که حاصل آن ایجاد فضایی راحت براي
مردم ،صرفهجویی در مصرف آب ،کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی خواهد بود .لذا در بازنگري و تدوین برنامه سعی شده عالوه
بر شایستگیهاي تخصصی به شایستگیهاي عمومی که ضمانت اجراي کامل و صحیح برنامه است توجه گردد.

 -3-1هدف
آموزش و تربیت کاردان متخصص و متعهد تأسیسات حرارت مرکزي و تهویه مطبوع با معیارهاي آموزش عالی فنی و حرفهاي و
استانداردهاي جهانی براي تصدي مجموعهاي از مشاغل موردنیاز بازار کار است.

 -4-1اهمیت و ضرورت
نیاز عمده و فراگیر شرکتها ،صنایع ،سازمانهاي خصوصی و دولتی به نیروي کارآمد در این تخصص ،و کمبود کاردان ماهر و
تحصیلکرده ضرورت اهمیت طراحی رشته کاردانی حرارت مرکزي و تهویه مطبوع را ایجاب مینماید.

 -1-5نقش و توانایی فارغالتحصیالن
-

اجراي شبکه لولهکشی دستگاههاي تهویه مطبوع

-

نصب ،راهاندازي ،سرویس و نگهداري و تعمیر دستگاهها و تجهیزات حرارتی و تهویه مطبوع

-

نقشهخوانی و نقشهکشی تأسیسات حرارتی و تهویه مطبوع ساختمانها و...

-

محاسبه میزان بارهاي حرارتی ساختمان و طراحی سیستم با آبگرم و هواي گرم و تهیه و تنظیم دفترچه محاسبات دستگاههاي
گرمایشی

-

انجام کار با نرمافزارهاي نقشهکشی و گرفتن خروجیهاي مورد دلخواه از این نرمافزارها مطابق با نیاز پروژه

-

تهیه و تنظیم دفترچه محاسبات دستگاههاي گرمایشی

عالوه بر تواناییهاي تخصصی ،تواناییهاي عمومی زیر را نیز کسب مینمایند.
-

حضور در گروههاي اجرایی و بروز حس همکاري در جهت رسیدن به هدف

-

قدرت تحلیل و بررسی مسئله و حل آن به کمک عوامل اجرایی

-

داشتن تفکر منطقی و خالق بهمنظور تصمیمگیري و حل مسئله در محیط کار

-

سرپرستی و مدیریت یک گروه اجرایی
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 -6-1مشاغل قابل احراز
-

لولهکش تأسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

-

نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار دستگاههاي تأسیسات گرمایشی شامل :بویلر فوالدي ،بویلر چدنی ،بویلر چگالشی ،بویلر بخار

-

نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار مشعل گازوئیلی ،مشعل گازي ،دوگانهسوز

-

نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار تجهیزات حرارتی انواع رادیاتور ،انواع فن کویل ،پمپ خطی و زمینی

-

نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار دستگاههاي تهویه مطبوع شامل :کولرآبی وزنت ،هواساز و ایرواشر ،انواع کولرهاي گازي،

انواع پکیجهاي برودتی دستگاههاي  VRFدستگاههاي  ،GHPچیلر هاي تراکمی ،چیلر هاي جذبی
-

سرویسکار تأسیسات گرمایشی بخار

-

لولهکش ،نصاب ،تعمیرکار و سرویسکار موتورخانه حرارت مرکزي و تهویه مطبوع

-

تکنسین نگهداري تأسیسات گرمایشی و تهویه مطبوع

-

ناظر پروژههاي اجرایی در تأسیسات مکانیکی ساختمان

-

نصاب تابلوهاي برق دستگاههاي تهویه مطبوع

-

سیمکش دستگاههاي حرارت مرکزي و تهویه مطبوع

-

نصاب و تعمیرکار دستگاههاي کنترل حرارت مرکزي و تهویه مطبوع

-

نقشهکش پروژههاي تأسیسات

-

قابلذکر است فارغالتحصیالن رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع در بخشهاي مختلف ازجمله جدول زیر بهعنوان :کاردان
ارشد تهویه مطبوع (کد  ،)31151494کاردان تهویه مطبوع (کد  ،)31151493کمک کاردان تأسیسات (کد  )71271192و...
مشغول به کار میشوند.
ساختمانهاي اداري

ساختمانهاي آموزشی

ساختمانهاي صنعتی

Office buildings
ساختمانهاي بیمارستانی

Educational buildings
ساختمانهاي مسکونی

Industrial buildings
ساختمانهاي بلندمرتبه

Hospital buildings
صنعت سرامیک

Residential buildings
صنعت پالستیک

High-rise buildings
صنعت پوشاک

)(Ceramic Industry
صنایع خودروسازي

)(Plastic Industry
صنعت داروسازي

)(Clothing Industry
صنعت غذایی

)(Hydraulic Industry
صنعت چوب

Pharmaceutical Industry
صنعت نفت و گاز

)(Food industry
صنعت پتروشیمی

)(Wood Industry
صنعت چاپ و کاغذ

)(Oil & Gas Industry

)(Petrochemical Industry

فناوري اتاق تمیز

صنعت کشاورزي

)(Clean Room Technology

Agriculture industry

صنعت آب

صنعت فاضالب

Water industry

Sewage industry

صنعت کشتیسازي

صنعت مرغداري

Printing and paper
industry
صنایع شیمیایی
Chemical industry
صنایع سدسازي
Dam construction
industries
صنعت دامداري

صنایع آزمایشگاهی

صنایع شیالت

Livestock industry

Laboratory industry

Fisheries industries

Shipbuilding industry
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Poultry industry

صنایع فوالد

صنعت نوشیدنی

صنعت معدن

Steel industries
صنعت شیشه

Drink Industry
استخرهاي تفریحی

Mining industry
صنایع باغداري

)(Glass Industry

Recreational pools

Gardening industry

 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کاردانی  2سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی و هر
نیمسال شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.
دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس تعداد واحد درسی است و هر تعداد واحد درس نظري معادل  16تعداد ساعت در نیمسال ،هر
تعداد واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل  32تعداد ساعت و حداکثر  48تعداد ساعت در نیمسال ،هر تعداد واحد درس
کارگاهی حداقل معادل  48تعداد ساعت و حداکثر  64تعداد ساعت در نیمسال و هر تعداد واحد کارآموزي یا کارورزي معادل 121
تعداد ساعت در نیمسال هست.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان هنرستانهاي فنی و حرفهاي و کاردانش مرتبط قبولی در آزمون ورودي -دارا بودن شرایط عمومی

 -9-1سهم درصد دروس نظري و عملی (برحسب تعداد ساعت)
نوع درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

درصد (برحسب تعداد

مالحظات

درصد مجاز

ساعت)
نظري

46

736

37

 25تا 45

عملی

25

1232

63

 55تا 75

جمع

71

1968

111

111

 -11-1نوع درس (برحسب تعداد واحد)
نوع درس

تعداد واحد برنامه درسی

تعداد واحد
حداقل
13

حداکثر
13

موردنظر
13

مهارت عمومی

2

4

2

پایه

5

11

8

تخصصی

42

47

42

اختیاري

6

8

6

جمع

68

72

71

عمومی
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 -2فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس عمومی دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
تعداد

نام درس

ردیف

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملی

جمع

1

زبان و ادبیات فارسی

3

48

1

48

2

زبان خارجی

3

48

1

48

3

یک درس از گروه درسی "مبانی نظري اسالم"

2

32

1

32

4

یک درس از گروه درسی "اخالق اسالمی"

2

32

1

32

5

تربیتبدنی

1

1

32

32

6

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

13

192

32

224

جمع

پیشنیاز

همنیاز

 -2-2جدول دروس مهارت عمومی دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

مدیریت کسبوکار

2

32

1

32

2

اخالق حرفه اي

2

32

1

32

2

32

1

32

جمع

پیشنیاز

همنیاز

 -3-2جدول دروس پایه دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 1

3

48

1

48

3

فیزیک حرارت

2

32

1

32

4

آزمایشگاه فیزیک حرارت

1

1

32

32

5

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

8

112

32

144

جمع

11

پیشنیاز

همنیاز

فیزیک حرارت

 -4-2جدول دروس تخصصی دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

همنیاز

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

نقشهکشی تأسیسات 1

2

16

48

64

2

نقشهکشی تأسیسات 2

2

16

48

64

3

فناوري ساختمان

2

16

48

64

4

انتقال حرارت

2

32

1

32

5

ترمودینامیک

2

32

1

32

انتقال حرارت

6

حرارت مرکزي با پروژه

3

32

48

81

ترمودینامیک

7

کارگاه حرارت مرکزي

2

1

96

96

8

سیستم هاي کنترل تهویه مطبوع

2

32

1

32

2

1

64

64

11

فناوري جوشکاري و ورقکاري

2

16

48

64

11

تهویه مطبوع 1

2

32

1

32

حرارت مرکزي با

12

کارگاه تهویه مطبوع 1

3

1

144

144

پروژه

13

تهویه مطبوع 2

2

32

1

32

تهویه مطبوع 1

14

کارگاه تهویه مطبوع 2

3

1

144

144

کارگاه تهویه مطبوع 1

15

نقشهکشی با رایانه 1

2

16

48

64

نقشهکشی تأسیسات 1

16

زبان فنی

2

32

1

32

زبان خارجی

17

کارآفرینی

2

16

48

64

18

مکانیک سیاالت

2

32

1

32

19

آزمایشگاه مکانیک سیاالت

1

1

32

32

21

کارآموزي

2

1

241

241

42

352

1156

1418

9

جمع

آزمایشگاه سیستم هاي کنترل
تهویه مطبوع

11

نقشهکشی تأسیسات 1

فیزیک حرارت

فناوري جوشکاري و

حرارت مرکزي با

ورقکاري

پروژه

سیستم کنترل تهویه
مطبوع

تهویه مطبوع 1

تهویه مطبوع 2

ریاضی عمومی 1
مکانیک سیاالت

 -5-2جدول دروس اختیاري دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

اصول سرپرستی

2

32

1

32

2

حفاظت از محیطزیست

2

32

1

32

3

اصول تعمیر و نگهداري

2

32

1

32

4

دستگاههاي برودتی

2

32

1

32

5

نقشهکشی با رایانه 2

2

1

64

64

6

برق تأسیسات

2

16

48

64

7

اصول سیستمهاي اطفاء حریق

2

32

1

32

6

-

-

-

جمع
* گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامی است.

12

پیشنیاز

همنیاز

تهویه مطبوع 1
نقشهکشی با رایانه
1

 -6-2جدولترم بندي پیشنهادي دروس کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
-1-6-2نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد

پیشنیاز

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 1

3

48

1

48

2

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

3

فیزیک حرارت

2

32

1

32

4

آزمایشگاه فیزیک حرارت

1

1

32

32

5

یک درس از گروه درسی

2

32

1

32

6

زبان خارجی

3

48

1

48

7

نقشهکشی تأسیسات 1

2

16

48

64

8

فناوري جوشکاري و ورقکاري

2

16

48

64

17

-

-

-

"اخالق اسالمی"

جمع

 -2-6-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد

پیشنیاز

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملی

جمع

1

نقشهکشی تأسیسات 2

2

16

48

64

نقشهکشی تأسیسات 1

2
3

انتقال حرارت
ترمودینامیک

2
2

32
32

1
1

32
32

فیزیک حرارت

4

حرارت مرکزي با پروژه

3

32

48

81

5

کارگاه حرارت مرکزي

2

1

96

96

6

سیستم هاي کنترل تهویه مطبوع

2

32

1

32

7

آزمایشگاه سیستم هاي کنترل تهویه

2

1

64

64

8

مطبوع
فناوري ساختمان

2

16

48

64

11

درس اختیاري
فنّاوري

2

-

-

-

19

-

-

-

جمع

فناوري جوشکاري و ورقکاري

13

پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ-

 -3-6-2نیمسال سوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

تهویه مطبوع 1

2

32

1

32

2

کارگاه تهویه مطبوع 1

3

1

144

144

3

نقشهکشی با رایانه 1

2

16

48

64

4

زبان و ادبیات فارسی

3

48

1

48

5

مکانیک سیاالت

2

32

1

32

6

آزمایشگاه مکانیک سیاالت

1

1

32

32

7

زبان فنی

2

32

1

32

8

یک درس از گروه درسی مبانی نظري

2

32

1

32

9

اسالم اختیاري
درس

2

-

-

-

19

-

-

-

جمع

پیشنیاز
حرارت مرکزي با پروژه

نقشهکشی تأسیسات 1

ریاضی عمومی 1

زبان خارجی

 -4-6-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

تهویه مطبوع 2

2

32

1

32

تهویه مطبوع 1

2

کارگاه تهویه مطبوع 2

3

1

144

144

کارگاه تهویه مطبوع 1

3

کارآفرینی

2

16

48

64

4

تربیتبدنی

1

1

32

32

5

یک درس از دروس مهارتی

2

32

1

32

6

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

7

درس اختیاري

2

-

-

-

8

کارآموزي

2

1

241

241

16

-

-

-

جمع

14

 -3فصل سوم :سرفصل دروس

15

 -1-3درس ریاضی عمومی 1
نظري

عملی

پیشنیاز:

تعداد واحد

3

-

هم نیاز:

تعداد ساعت

48

-

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :آموزش مفاهیم ریاضیات عمومی با رویکرد کاربردي

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

2

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

یادآوري از توابع :توابع نمایی ،لگاریتمی ،مثلثاتی و معکوس مثلثاتی

4

-

حد و پیوستگی :یادآوري مفهوم حد :حد دریک نقطه ،حدد چدپ و راسدت (در حدد تدابع چندد

4

ضابطهاي) ،حدود بینهایت ،رفع ابهام صور مبهم (  ) 0 , در حد توابع گویا ،پیوستگی در یک

0 

نقطه

7

-

مشتق :تعریف مشتق ،مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق -تعبیر فیزیکدی و هندسدی مشدتق-
3

فرمولهاي مشدتق توابدع مختلدف (جبدري -مثلثداتی -کسدري -نمدایی -لگداریتمی – معکدوس

9

-

مثلثاتی) ،مشتق ضمنی و پارامتري ،مشتق مراتب باالتر
کاربرد مشتق :صعودي و نزولی بودن توابع -به دست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع –
4

جدول تغییرات توابع -رسم توابع ساده -استفاده از قضیه هوپیتال براي رفع ابهام حاالت
 ، 0 , مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبی با استفاده از دیفرانسیل ،بسط تیلور و مک

9

-

0 
5
6
7

اولیه-خاص
تابعتوابع
برخی
لورن
انتگرال نامعین -فرمولهداي سداده انتگرالگیدري -روشهداي انتگرالگیدري
انتگرال:
(تغییر متغیر ،جزءبهجزء ،تجزیه به کسرهاي ساده) -انتگرال معین
کاربرد انتگرال :محاسبه سطح محصور -حجم حادث از دوران حول محور  xها
اعداد مختلط :تعریف اعداد مختلط – اعمال جبري روي اعداد مختلط – حل معادله درجه 2
باریشههاي مختلط

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق ،انتگرالگیري و محاسبه سطح زیر منحنی

16

12

-

4

-

3

-

48

-

ج -منبع درسی (حداقل  3منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
ریاضی عمومی 1

مؤلف

مترجم

سید ابوالقاسم میر طالبی-

ناشر

سال انتشار

تدوین

1389

ریاضیات عمومی 1

محمدعلی کرایه چیان

آهنگ قلم

1395

ریاضی عمومی

غالمرضا رحیم لو

پیک آذر سحر

محمدعلی دهقانی

آخرین چاپ 1396

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
 روش سنجش و ارزشیابی (پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیبو ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملی انشایی ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقات ،خود
سنجی و...
تکالیف کالسی و آزمونهاي کتبی

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسوسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
 روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعهموردي و).
مباحثهاي ،تمرین و تکرار با رویکرد مهارت در حل مسئله ،ارائه مثالهاي کاربردي متناسب با رشته دانشجویان
 ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجارب)کارشناسی ارشد ریاضی و باالتر

17

 -2-3درس فیزیک حرارت
نوع درس :پایه

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیس نیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هدف کلی درس :فراگیر بتواند با مفاهیم پایه و اولیه حرارت آشنا شود ومسائل مقدماتی فیزیک حرارت را حل کند.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

فصل اول :دما ودما سنجی
دما واندازه گیري دما
1

دماسنج استاندارد

2

-

مقیاس دماي سلسیوس و فارنهایت
مسائل مرتبط
گرما و گرماسنجی
گرما وانرژي درونی
دما ،گرما وگرماي ویژه
2

-

دماي تعادل
4

اثر گرما بر حالت مواد
تصعید و چگالش
مسائل مرتبط
3

فصل انبساط گرمایی
تعاریف انبساط گرمایی جامدات -مایعات وگازها
انبساط طولی – سطحی – حجمی جامدات

-

دما پا – ترموستات – انبساط غیر عادي آب

4

مسائل مرتبط
فصل چهارم :راه هاي انتقال گرما
آهنگ شارش گرما (جریان گرمایی)
4

انتقال گرما در جامدات (رسانش)

4

انتقال گرما در شاره (همرفت)
تابش گرمایی
مسائل مرتبط
18

-

فصل پنجم :معادله حالت وفرایند هاي ترمودینامیکی
دستگاه ومحیط
معادله حالت
فرآیند هم حجم وکار وگرماي مبادله شده ونمودارها
5

فرآیند هم فشار و کار و گرماي مبادله شده و نمودارها

8

انرژي درونی گاز و قانون ائل ترمودینامیک

-

فرآیند همدما و کار و گرماي مبادله شده و نمودارها
فرآیند بیدر و کار و گرماي مبادله شده و نمودارها
چرخهها
مسائل مرتبط
ماشینهاي گرمایی و یخچالها
ماشین گرمایی و بازده
6

قانون دوم ترمودینامیک و چرخه کارنو

6

یخچال و ضریب عملکرد

-

قانون دوم به بیان یخچالی
مسائل مرتبط
آنتروپی
7

تعاریف آنتروپی سیستم

4

آنتروپی در دماي ثابت و دماي متغیر

-

مسائل مرتبط
32

جمع

-

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
نقش دانش در محیط زندگی را حس نماید ،ایجاد نگاه تازه به محیط خود

ج – منابع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
فیزیک حرارت
فیزیک حرارت
فیزیک دانشگاهی

مؤلف

مترجم

محمد علی سبکبار
اشرف السادات
واکرم السادات
شکرباغانی من –
راجر فرید

فروتن

هیو یانگ

19

ناشر

سال انتشار

کردگار

1392

نداي آریانا

1393

علوم دانشگاهی

1385

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و().سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس یا دکتري فیزیک
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري

21

 -3-3درس آزمایشگاه فیزیک حرارت
نوع درس :پایه

نظري

عملی

-

1
32

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :
هم نیاز :فیزیک حرارت

هدف کلی درس :فراگیر بتواند مفاهیم پایه و اولیه حرارت را در آزمایشگاه مشاهده کرده واندازه گیري نماید.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

1

ظرفیت گرمایی گرماسنج (ارزش آبی)

-

2

2

محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه

-

4

3

تعیین گرماي نهان ذوب یخ

-

2

4

تعیین گرماي نهان تبخیر

-

2

5

تعیین ظرفیت گرمایی ویژه جسم جامد

-

2

6

ضریب انبساط خطی جامدات

-

2

7

دما سنج گازي

-

2

8

ضریب انبساط حجمی مایعات

-

2

9

ضریب رسانایی فلزات

-

2

11

ضریب رسانایی شیشه

-

2

11

اندازه گیري فشار بخار آب

-

2

12

بررسی قانون گازها

-

2

13

تحقیق قانون کلی گازها

-

2

14

ضریب اتمیسیته گازها (روش کلمت ودسورمز)

-

4

-

32

جمع

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی کار با انواع وسایل اندازهگیري افزایش دقت در انجام کار ،همکاري ومشارکت در انجام کارهاي مشترک ،مسئولیت
پذیري

21

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
مؤلف

عنوان منبع
فیزیک حرارت

محمد علی سبکبار

فیزیک حرارت

اشرف السادات واکرم

فیزیک دانشگاهی

السادات شکرباغانی
راجر فرید من –

مترجم

فروتن

هیو یانگ

ناشر

سال انتشار

کردگار

1392

نداي آریانا

1393

علوم دانشگاهی

1385

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
لیسانس یا فوق لیسانس فیزیک
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و().سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي و).
سخنرانی و انجام آزمایش تکی یا گروهی
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
تهیه گزارش آزمایش و آزمون کتبی ،شفاهی یا عملی
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
ست هاي کامل آزمایشگاه فیزیک حرارت وابزار اندازه گیري تابلویی وپرتابل ،مکانیکی ،دیجیتال وآنالوگ

22

 -4-3درس فیزیک مکانیک
نوع درس :پایه

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فراگیر بتواند با مفاهیم پایه و اولیه مکانیک آشنا شود ومسائل مقدماتی حرکت را حل کند.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

حرکت یک بعدي
مفهوم حرکت در چارچوبهاي مرجع
تندي متوسط
تندي لحظهاي
1

سرعت توسط و سرعت لحظهاي
8

شتاب تندشونده و کندشونده

-

شتاب متوسط و لحظهاي
معادالت حرکت با شتاب ثابت
حرکت یک بعدي در راستاي محور  yها
مسائل مرتبط
فصل دوم :دینامیک خطی حرکت ذره
قانون اول نیوتون (اینرسی)
قانون دوم نیوتن
2

8

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل)

-

حرکت ذره بر روي سطح شیب دار
دینامیک حرکت آسانسور
مسائل مرتبط
فصل سوم :کار -انرژي
انرژي جنبشی
انرژي پتانسیل گرانشی
انرژي پتانسیل فنر
3

6

تعریف فیزیکی کار
توان
قضیه کار -انرژي
انرژي مکانیکی ذره و بقاي آن
مسائل مرتبط
23

فصل چهارم :برخورد
قانون دوم نیوتن و اندازه حرکت خطی p
4

ضربه j

-

4

برخورد االستیک و مشخصات آن
برخورد غیر االستیک و مشخصات آن
مسائل مرتبط
فصل پنجم :حرکت شناسی دایرهاي
تبدیل مختصات خطی به دایرهاي

5

سرعت زاویهاي متوسط و لحظهاي

6

شتاب زاویهاي متوسط و لحظهاي

-

معادالت حرکت دورانی
مسائل مرتبط
جمع

-

32

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
افزایش دقت در انجام کار ،بینش عمیق تر در محیط اطراف ،افزایش جستجوگري ،مسئولیت پذیري

ج -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع

مؤلف

مترجم

ناشر

مبانی فیزیک جلد 1

دیوید هالیدي

خوش بین وخوش نظر

علوم دانشگاهی

فیزیک مکانیک دانشگاهی

فریدمن

فضل ا ...فروتن

علوم دانشگاهی

24

سال انتشار
ویرایش هشتم
1395

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس ویا دکتري فیزیک
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و().سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -5-3درس نقشه کشی تاسیسات 1
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هم نیاز- :
هدف کلی درس :پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود نقشه هاي مختلف ورقکاري ،کانال سازي وتاسیسات حرارت مرکزي
را طراحی وترسیم نماید.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (تعداد ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

گسترش احجام ساده (مکعب ،مکعب مستطیل ،استوانه و  )...با استفاده از روش نقطه
یابی و کاغذ شطرنجی
برخورد صفحه با مخروط و استوانه تحت زوایاي مختلف
تقاطع استوانه با استوانه (هم قطر و غیر هم قطر) ،ترسیم کلکتور و انشعابات آن و محل
1

برخورد و برشکاري ها

4

تقاطع استوانه با مخروط

12

گسترش زانوي سه تکه و پنج تکه با مقطع دایره
گسترش تبدیل چهارگوش به چهارگوش
گسترش تبدیل چهارگوش به دایره
آشنایی کلی با نقشه کشی تاسیسات ،لزوم و نقش و اهمیت آن در صنعت تاسیسات
آشنایی با نقشه هاي معماري شامل سایت پالن ،پالن طبقات ،برش هاي طولی و عرضی،
محل داکت هاي تاسیسات ،پالن بام ،شیب بندي و ...
2

آشنایی به استانداردهاي مختلف نقشه کشی که ممکن است فراگیر با آنها مواجه شود
(آلمانی ،آمریکایی و )...

1

3

آشنایی با انواع نقشه ها در تاسیسات – نقشه فلودیاگرام ،رایزر دیاگرام ،پالن استقرار،
برشها ،تاسیسات بهداشتی ،حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
عالئم اختصاري لوله ها ،شیرها ،وسایل تبادل گرما ،دستگاه هاي تولید حرارت و کنترلها
را بشناسد و تشخیص دهد
نقشه لوله کشی آب رفت و برگشت رادیاتور را روي پالن به روش مستقیم و معکوس
ترسیم کند.
3

نقشه سیستم گرمایش کف و چیدمان مختلف لوله ها را بشناسد و ترسیم نماید.
دستگاه هاي توزیع حرارت را در محل مناسب جانمایی کند.
26

1

3

مشخصات فنی دستگاه هاي توزیع حرارت را بر روي نقشه بنویسد.
پالن استقرار دستگاه هاي حرارت مرکزي موتورخانه را ترسیم کند
یافتن ابعاد واقعی دستگاه ها و ترسیم آنها با مقیاس را بر روي نقشه جانمایی کسب کند.
4

نقشه هاي ارتباطی دستگاه هاي موتورخانه حرارت مرکزي (فلودیاگرام) را ترسیم کند.
راهنماي نقشه ( )Legendرا قرائت نماید.

3

9

بر روي نقشه فلودیاگرام ترسیمی ،مشخصات فنی تجهیزات را وارد نماید.
نقشه رایزردیاگرام را قرائت و ترسیم نماید.
شرایط و محدودیت هاي نصب منبع کندانس بخار را بشناسد و نقشه آن را بهمراه پمپ
هاي کندانس ترسیم نماید.
شرایط و محدودیت هاي خط کندانس بخار را بشناسد و آن را ترسیم نماید.
5

شرایط ،تجهیزات و الزامات خط رفت بخار را بشناسد و آن را ترسیم نماید.

3

نقشه جزییات تراپ را ترسیم نماید.

9

نقشه جزییات مبدل حرارتی بخار را ترسیم نماید.
نقشه جزییات دي اریتور را ترسیم نماید.
نقشه فلودیاگرام سیستم حرارتی بخار ( )1Barرا ترسیم نماید.
6

نقشه هاي الکتریکی یک موتورخانه حرارت مرکزي را قرائت و ترسیم کند.

7

نقشه هاي مختلف اجرایی حرارت مرکزي با آبگرم را قرائت نماید.

8

نقشه هاي تاسیسات یک پروژه نمونه حرارت مرکزي با زیربناي حداقل  1111مترمربع را

4

12

بعنوان پروژه پایانی ترسیم نماید.
16

جمع

48

ب -مهارت هاي تخصصی و عمومی مورد انتظار
توانایی انجام یک پروژه ،افزایش قدرت تصمیم گیري ،آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید ،افزایش دقت و برنامه ریزي در اجراي
یک کار

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
تاسیسات 77
کپیتوالین ()Capitoline
نشریه  128سازمان مدیریت

مؤلف

مترجم

ناشر

جواد م.تهرانی

سال انتشار
1377

Technical Standards
Publications
سازمان مدیریت و برنامه ریزي

Lee Kendrick
سازمان مدیریت

27

آخرین ویرایش

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
لیسانس یا فوق لیسانس وباالتر با سوابق حرفه اي مرتبط در رشته تاسیسات
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،تمرین و تکرار ،پروژه اي
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیت پذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  )...پوشه مجموعه کار ،ارائه پروژه
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
ویدئو پروژکتور – میز نقشه کشی
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 -6-3درس نقشه کشی تاسیسات 2
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :نقشه کشی تاسیسات 1
هم نیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هدف کلی درس :پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود نقشه هاي مختلف تاسیسات تهویه مطبوع را طراحی وترسیم نماید..

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
رئوس محتوا

ردیف

زمان یادگیري
(تعداد ساعت)
نظري

1

نقشه هاي لوله کشی فن کویل ها بهمراه لوله درین را ترسیم نماید.

2

نقشه هاي پالن جانمایی فن کویل ها – اعم از سقفی یا زمینی  -را ترسیم نماید.

3

سیستم لوله کشی سه و چهارلوله اي بهمراه برگشت مستقیم و معکوس را بشناسد و ترسیم نماید.

4

محدودیت هاي لوله کشی درین را بیان کند و لوله کشی و رایزر خط درین تا چاه را ترسیم

1

2

عملی
3

6

نماید.
5

نقشه سیستم اسپیلیت و  VRFرا بشناسد و ترسیم نماید.

6

نقشه سیستم داکت اسپیلیت را بشناسد و ترسیم نماید.

7

نقشه جانمایی تجهیزات موتورخانه را ترسیم نماید.

8

نقشه ابعادي فونداسیون دستگاه هاي تهویه مطبوع را ترسیم نماید.

9

نقشه هاي لوله کشی ارتباطی دستگاه هاي موتورخانه (فلودیاگرام) را ترسیم نماید

11

پالن استقرار تجهیزات روي بام (منابع انبساط ،برج هاي خنک کن ،چیلرهاي هوا خنک،

2

3

6

9

کندانسورهاي هوایی ،مسیر لوله ها روي بام و  )...را ترسیم نماید.
نقشه هاي کانال کشی تهویه مطبوع را ترسیم کند.
روش هاي مختلف انشعابگیري (تیکاف) از کانال هاي مستطیل و دایره را بشناسد و ترسیم نماید.
نحوه سایز گذاري کانال هاي توزیع هوا را بشناسد.
11

دریچه هاي توزیع و جمع آوري هواي رفت و برگشت و هواي تازه و اگزاست (سقفی و
دیواري) را ترسیم نماید.

4

12

نحوه سایزگذاري دریچه هاي توزیع هوا را بشناسد.
نقشه جانمایی دستگاه هواساز را ترسیم نماید.
مقاطعی از دستگاه هواساز را ترسیم کند.
12

با انواع نقشه هاي مکانیکی ساختمان (مانند آتشنشانی ،استخر و  )...آشنا شود.
29

4

12

13

عالیم اختصاري برق را بشناسد و بکار برد.

14

مدارهاي الکتریکی موتورخانه را رسم کند.

15

تابلوي برق موتورخانه را رسم کند.
16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
افزایش قدرت تصمیم گیري ،آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید ،افزایش دقت و برنامه ریزي در اجراي یک کار

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
تاسیسات 77

مترجم

مؤلف

ناشر

م.تهرانی

کپیتوالین ()Capitoline

Lee Kendrick

راهنماي طراحی سیستم هاي تهویه

شرکت کریر

سال انتشار
1377

Technical
Standards
Publications
ملک زاده  -کاشانی

استاد

1388

مطبوع

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
لیسانس یا فوق لیسانس و باالتر با تجربه کاري در زمینه تاسیسات
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،،گروهی
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی  -پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار ،پوشه مجموعه کار ،ارائه پروژه
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کالس  21نفره :میز نقشه کشی ،ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند
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 -7-3فناوري ساختمان
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان درس با اجزاء ساختمان آشنا شود .محدودیت ها و مشکالت اجراي تاسیسات مکانیکی در ساختمان
را بداند و بخشی از کارهاي ساختمانی را انجام دهد و اهمیت اجراي صحیح کار ساختمانی را به جهت اجراي تاسیسات مکانیکی توضیح
دهد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتواي نظري
نظري

عملی

1

انواع ساختمانهاي با اسکلت فلزي و فوالدي را بشناسد ومقایسه کند.

1

-

2

انواع مصالح ساختمانی را شرح دهد.

1

-

3

نقشه هاي ساختمانی را بخواند.

1

-

4

روش هاي کفراژبندي ،بتون ریزي و فونداسیون را شرح دهد واهمیت آن را در استحکام

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

ساختمان توضیح دهد.
5

محل مناسب براي حفر چاه آب باران یا فاضالب ،طریقه حفر میله و انباره (مخزن) ،کول
گذاري و روش بستن دهانه آن را توضیح دهد.

6

دیوار هاي حمال ،جداکننده ،یک رو ،دورو وتقاطع آنها را توضیح دهد .ونقش واهمیت باد بند
ها را بیان کند.

7

فضا هایی که باید عایق رطوبتی شوند را نام ببرد ،انواع روشهاي عایقکاري رطوبتی را شرح

8

دهد.
دیوارها و فضا هایی که باید عایق حرارتی شوند را نام ببرد ،انواع روشهاي عایقکاري حرارتی
را شرح دهد.

9
11

روشهاي اندود کردن با انواع اندوده ها را شرح دهد.
انواع روشهاي اجراي سقف را شرح دهد .وسقفهاي کاذب را توضیح دهد.

1

11

انواع روشهاي کف سازي را شرح دهد وانواع کفپوش را نام ببرد.

1

-

12

طریقه شیب بندي در پشت بام ،فضا هاي تر ومحوطه را توضیح دهد.

1

-

13

انواع نماي ساختمان ها را نام ببرد.

1

-

14

انواع ستونها وتیر ها را نام ببرد واهمیت آن را در ساختمان شرح دهد.

1

-

15

پله ،نرده ،دست انداز ،خر پشته ،اتاق آسانسور ونورگیر را شرح دهد.

1

-

16

شفت ها ،داکت ها وکانالهاي مسیر عبور لوله ،کانال ،دودکش و .اجزاي تاسیسات مکانیکی را

1

-

16

-

شرح دهد واستاندارد هاي آن را بیان کند.
جمع
31

زمان یادگیري
(تعداد ساعت)

رئوس محتواي عملی

ردیف

نظري

عملی

1

با استفاده از نقشه ،فونداسیون انواع دستگاههاي موتورخانه را اجراء نمایند.

-

6

2

انواع دیوار سنگی وآجري را اجراء کند

-

6

3

اندود گچ ،خاک ومالت ماسه سیمان را بر روي دیوار ها اجراء نماید

-

6

4

انواع سقف کاذب با کنف و رابیتس

-

6

5

اجراي پله

-

6

6
7

اجراي شیب بندي کف

-

3

اجراي عایق رطوبت در کف

-

3

8

اجراي عایق جرارتی در کف ،سقف ودیوارهاي خارجی

-

6

9

نصب درب وپنجره دو جداره

-

6

16

48

جمع

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با خطرات کارگاهی ورعایت نکات ایمنی در کار ،تقویت روحیه همکاري ،مسئولیت پذیري ،تقویت خالقیت

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
از سیر تا پیاز ساختمان سازي

مؤلف
امیر سرمد نهري

مترجم

ناشر

سال انتشار

سیماي دانش

تاسیسات مکانیکی
فن آوري ساختمانهاي بتونی

کتابهاي فنی وحرفه اي رشته ساختمان

1397

فن آوري ساختمانهاي فلزي

کتابهاي فنی وحرفه اي رشته ساختمان

1397

32

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگی هاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
لیسانس یا فوق لیسانس ساختمان (معماري یا سازه)
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی وپرسش وپاسخ ،کار عملی وگروهی
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی آزمون کتبی ،آزمون عملی و مشاهده رفتار مسئولیت پذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و ...
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کالس و کارگاه  21نفره :مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري و کلیه ابزارآالت بنایی و مصالح ساختمانی
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 -8-3درس انتقال حرارت
تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :تخصصی
پیش نیاز :فیزیک حرارت

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :آشنایی با اصول انتقال حرارت و کاربردهاي آن باالخص در پرهها و مبدلهاي حرارتی

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

مقدمه :تعریف انتقال حرارت و کاربردهاي آن ،تعریف هدایت ،جابجایی و تابش و معادلههاي
1

آنها ،انواع جابجایی و مقادیر تقریبی ضریب جابجایی ،مکانیزم هدایت در سه فاز ماده ،ضریب
هدایت مواد مختلف و اثر تغییر دما بر ضریب هدایت ،معادله دیفرانسیلی هدایت در دستگاه

4

-

مختصات دکارتی ،استوانهاي و کروي
هدایت یک بعدي پایدار :دیوار همگن ،دیوار چند الیه با الیههاي همگن و غیرهمگن ،تشابه-
سازي الکتریکی هدایت ،سیستمهاي استوانهاي و کروي با جدار تکالیه و چندالیه ،ضریب
2

انتقال حرارت کل در سیستمهاي خطی و شعاعی ،ضخامت بحرانی عایق ،سیستمهاي داراي
منبع حرارتی خطی و شعاعی ،سیستمهاي هدایتی -جابجایی ،معادالت پرههاي مقطع ثابت در

12

-

سه مورد و روش طول اصالح شده ،بازده پره ،ضریب تاثیر پره ،پرههاي پیچیده ،مقاومت
حرارتی ترکیب جدار و پره ،پرههاي فشرده ،مقاومت حرارتی تماس و ضریب تماس
3

هدایت چند بعدي پایدار :روش ترسیمی در هدایت دوبعدي ،ضریب شکل هدایت ،جداول
ضریب شکل براي حاالت مختلف ،سیستمهاي سه بعدي

2

-

تابش :امواج الکترومغناطیسی ،قانون استفان -بولتزمن ،جسم سیاه ،ضرایب عبور ،جذب و
4

انعکاس ،ضریب گسیل ،قانون کیرشف ،جسم خاکستري ،قانون تغییرمکان وین ،جدول دانکل،
محاسبه طیف تابش خورشید ،محاسبه تابش گلخانه ،تبادل حرارتی بین دو سطح سیاه ،ضریب

6

-

شکل تابش ،قاعده تقابل ،قاعده تجمیع ،تابش سطح به خودش
مبدلهاي حرارتی :تعریف ،مبدل دولولهاي هممرکز ،مرور ضریب انتقال حرارت کل براي
سیستمهاي استوانهاي ،ضریب رسوب ،مبدل پوسته -لوله ،مبدلهاي جریان موازي و جریان
معکوس و تغییرات دما در طول آنها ،مبدلهاي جریان عمودي اختالطی و بدون اختالط و
5

نغییرات دما در طول دو جریان ،اختالف دماي میانگین لگاریتمی ،مبدلهاي پوسته -لوله با لوله-

8

-

هاي رفت و برگشتی ،مبدلهاي چند پوستهاي و چند لولهاي ،ضریب تصحیح در روش LMTD
و نمودارهاي آن ،روش  ،NTUضریب تاثیر مبدل ،نمودارهاي ضریب تاثیر براي انواع مبدلها،
مبدلهاي حرارتی فشرده ،مبدلهاي صفحهاي ،لولههاي حرارتی ،میکروکانالها ،چاه حرارتی
32

جمع

34

-

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی موردانتظار
توانایی انجام محاسبه ،توجه به منابع انرژي حرارتی در محیط ،دقت در حفظ انرژي ،حساسیت به اتالفات حرارتی در لولهها،
دیوارها و پنجرهها و اثر عایقها و پنجرههاي دوجداره در کاهش تلفات حرارتی

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
مؤلف

عنوان منبع
)Heat Transfer (11th edition
)Heat and Mass Transfer (4th edition
Introduction to Heat Transfer (5th
)edition

J. P. Holman

مترجم
حسین شکوهمند و
دیگران

 Y. A. Cengelعلیاکبر عالم رجبی
 F. P. Incropera etبهرام پوستی
al.

ناشر
نوپردازان
همراه علم
نما

سال انتشار
1391
1393
1391

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،حل مساله ،پروژه
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی پیش از شروع درس ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سوال و مساله
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -9-3درس ترمودینامیک
تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :تخصصی
پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز :انتقال حرارت
هدف کلی درس :آشنایی با اصول ترمودینامیک و کاربردهاي آن باالخص در سیستمهاي تهویه مطبوع و تبرید

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
رئوس محتوا

ردیف

1

مقدمه :تعریف ترمودینامیک ،کاربردهاي ترمودینامیک :نیروگاه بخاري ،چرخه تبرید تراکمی بخار،
تبرید ترموالکتریک ،توربین گازي

زمان یادگیري (تعداد
ساعت)
نظري

عملی

2

-

تعاریف :ترمودینامیک کالسیک و آماري ،سیستم و حجم معیار ،فاز ،خاصیت ،خواص گسترده و
2

متمرکز ،حالت ،فرایند ،تعادل ،فرایند شبه تعادلی ،فرایند ایزو ،چرخه ،انرژي ،چگالی ،حجم ویژه،
فشار ،تعداد واحدهاي فشار ،فشار مطلق و نسبی ،تساوي دما ،قانون صفرم ،دماي مطلق ،تعداد

3

-

واحدهاي دما
خواص ماده خالص :ماده خالص ،تعادل مایع و بخار ،مایع متراکم ،بخار فوق گرم ،کیفیت ،مایع
3

اشباع ،بخار اشباع ،نقطه بحرانی ،تعادل مایع و جامد ،خط ذوب ،خط تبخیر ،خط تصعید ،نقطه
سهگانه ،خواص مستقل و وابسته ،جداول خواص ترمودینامیکی ،سطوح ترمودینامیکی ،تفاوتهاي

5

-

آب با سایر مواد ،معادله حالت گاز ایدهآل به اشکال مختلف ،ضریب تراکمپذیري
کار و حرارت :تعریف کار ،تعداد واحدهاي کار ،کار در مرز متحرک یک حجم معیار ،توابع نقطه-
4

اي و مسیري ،دیفرانسیلهاي دقیق و غیردقیق ،فرایند پلیتروپیک ،کار ایزوبار و پلیتروپیک و

4

-

ایزوترم ،تعریف حرارت ،تعداد واحدهاي حرارت ،مقایسه کار و حرارت
قانون اول ترمودینامیک براي جرم معیار :اصل بقاي انرژي ،قانون اول براي یک چرخه ،قانون اول
5

براي یک فرایند ،انرژي داخلی ،روش حل مسائل ،انتالپی ،گرماي ویژه فشار ثابت و حجم ثابت،

6

-

روابط گرماي ویژه براي گازهاي ایدهآل ،قانون اول به شکل شدتی
قانون اول ترمودینامیک براي حجم معیار :اصل بقاي جرم ،اصل بقاي انرژي ،انتالپی کل ،فرایند
6

حالت پایدار (مثالها :مبادل حرارتی ،شیپوره ،گلوگاه ،توربین ،کمپرسور و پمپ ،نیروگاه ،یخچال)،

8

-

فرایند گذرا (مثال :پر یا خالی شدن مخزن گاز)
قانون دوم :موتور حرارتی ،یخچال و پمپ حرارتی ،بازده حرارتی ،ضریب عملکرد ،فاکتور
7

عملکرد ،بیان کلوین -پالنک ،بیان کالزیوس ،فرایندهاي برگشتپذیر و برگشتناپذیر ،عوامل

4

-

برگشتناپذیري ،چرخه کارنو ،چرخه کارنوي تبرید ،بازده چرخه کارنو
32

جمع

36

-

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار.
آشنایی باقوانین فیزیک واثر آن در عملکرد پدیده هاي محیط ،دقت و توجه بیشتر در عملکرد دستگاههاي که در پیرامون انسانها
مشغول به کار هستند ،پی بردن به اهمیت انرژي ها در آینده بشر ونقش انسانها در حفظ آن

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Fundamentals of Thermodynamics (9th
)Edition
Thermodynamics: An Engineering
(Approach 8th Edition

مؤلف

مترجم

C. Borgnakke, R.

 E. Sonntagمحمدرضا افضلی

ناشر
کتاب
دانشگاهی

سال
انتشار
1397

Y. A. Cengel, M.

 A. Bolesمحسن حسن وند

نوپردازان

 M. J. Moran et al. Fundamentals of Engineeringاختر رجبی ،بیژن
Thermodynamics
دیبایی نیا

مرکز نشر
دانشگاهی

1397
1388

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي و ....سخنرانی و حل مساله
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی پیش از شروع درس ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سوال و مساله
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري

37

 -11-3درس حرارت مرکزي با پروژه
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :
هم نیاز :ترمودینامیک

نظري

عملی

2
32

1
48

هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند طراحی و محاسبات حرارت مرکزي یک ساختمان مسکونی یا تجاري متوسط را
انجام دهد ودستگاههاي حرارت مرکزي را انتخاب ،نصب وراه اندازي نماید

الف -سرفصل آموزشی و رئوس  -نظري
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتوا

نظري
1
2
3

فصل :تعاریف
گرما و تعداد واحدهاي آن را شرح دهد ومقایسه کند.
درجه حرارت (دما) و تعداد واحد هاي آن توضیح دهد

4

تفاوت گرما و دما باذکرمثال بیان کند

5

مفهوم گرماي ویژه مواد مختلف (جامد ،مایع وگاز) و تعداد واحدهاي آن بیان کند

6

روشهاي انتقال حرارت (هدایت ،جابجاي وتشعشع) و روابط آنها بیان کند

7

9

تاریخچه استفاده از گرما و حرارت مرکزي رابیان کند

11

مزایاي حرارت مرکزي توضیح دهد

11

انواع سیستم هاي حرارت مرکزي (سیستم آبی و هواي ،الکتریکی و بخار)

14
15
16

1

جدارمرکب را توضیح دهد

8

13

-

قابلیت هدایت حرارتی ،مقاومت حرارتی مصالح و ضریب هدایت حرارتی سرتاسري یک
فصل دوم :حرارت مرکزي

12

عملی

سیستم هاي گرمایش خورشیدي شامل انواع کلکتورهاي خورشیدي و آبگرمکن هاي
خورشیدي راتوضیح دهد

3

مدار مکانیکی و شیرهاي کنترل کلکتورهاي هاي خورشیدي وارتباط بین آبگرمکن مکمل را
توضیح دهد
فصل سوم (دیگها)
انواع دیگ هاي حرارت مرگزي فوالدي (فایر تیوپ و واترتیوپ) آبگرم ،آب داغ و بخاررا
شرح دهد
ساختمان هریک از دیگ ها ي فوالدي واتر تیوپ وفایر تیوپ را شرح دهد عملکرد آنها را
مقایسه کند

17

تجهیزات وملزومات نصب شده (شیر اطمینان ،سایت گالس و )...را شرح دهد

18

انتخاب و روش تنظیم شیراطمینان براي دگ هاي بخا وآب داغ را متناسب با فشار کار توضیح
38

1

دهد
19

لزوم عمل بلو دان روي دیگهاي فوالدي را توضیح دهد

21

روش بلو دان دستی و اتوماتیک روي دیگهاي فوالدي را توضیح دهد

21

روش دفع بلودان به سیستم فاضالب را توضیح دهد

22

روش بازیافت انرژي حرارتی و آب حاصل از بلو دان را شرح دهد

23

اندازه گیري و روش کنترل  TDSدردیگهاي فوالدي (بخار و آب داغ) را توضیح دهد

24

نکات ایمن وضروري هنگام بلودان کردن را شرح دهد

25

میزان سختی مجاز در بویلرهاي بخار ،آب داغ و آبگرم را اندازه گیري وکنترل کند

26

انتخاب و محاسبه سطح مقطع دودکش ها و مقررات مربوطه توضیح دهد

27

هدف از ضخامت سنجی بویلر شیت هاي بویلرها و سرویس دوره اي را توضیح دهد

28

فصل چهارم :مشعل ها

29

1

مثلث احتراق (سوخت ،اکسیژن و جرقه) را توضیح دهد و تجهیزات تامین کننده هریک از
اجزا مثلث احتراق را توضیح دهد

31

ساختمان و طرز کار مشعل هاي گازاوئیلی را توضیح دهد

31

ساختمان و طرز کار مشعل هاي گازسوز را توضیح دهد

32

ساختمان و طرز کار مشعل هاي دوگانه سوز (گازي و گازاوئیلی) را توضیح دهد

33

کنترل ظرفیت حرارتی اتوماتیک در مشعل ها را توضیح دهد

34

لوله کشی گاز ،پیلوت وونت مشعل هاي گازسوز دوپوندي را توضیح دهد

35

نکات الزم در انتخاب نازل هاي سوخت مشعل هاي گازوئیل سوز را توضح دهد

36

فصل پنجم :سوختها

37

مفهوم ارزش حرارتی سوختها وتعداد واحد اندازه گیري آنها را شرح دهد

38

مفهوم نقطه اشتعال راشرح دهد

39

انواع سوختهاي جامد ،مایع وگاز را بیان کند

41

مفهوم هواي احتراق را شرح دهد

41

نکات نصب سوخت نما ها را بیان کند

42

فصل ششم :پمپ هاي سیکوالسیون

43

انواع پمپ هاي مورد استفاده در سیستمهاي حرارت مرکزي را بیان کند

44

ساختمان و طرز کار پمپ هاي سیرکوالسیون را بیان کند

1

1

39

-

45

طرز کار پمپ ها را شرح دهد

46

مشخصات فنی پمپ را توضیح دهد

47

مفهوم فشار خالص در مکش پمپ ها  NPSHرا بیان کند

48

لزوم استفاده از پمپ برگشت آبگرم مصرفی را بیان کند

49

منحنی عملکرد پمپ ها را شرح دهد

51

منحنی عملکرد پمپ هاي سري وموازي را توضیح دهد

51

توان مصرفی پمپ ها را محاسبه کند

52

پمپ هاي خطی و زمینی را از کاتالوگ انتخاب کند

53

فصل هفتم :دستگاههاي آبگرم مصرفی

54

ساختمان و انواع منابع و مخازن تامین آبگرم مصرفی در ساختمانها را توضیح دهد

55

مخزن دوجداره راشرح دهد

56

مخزن کویل دار راشرح دهد

57

مقدار آبگرم مصرفی ساختمانها را محاسبه کند

58

منابع آبگرم مصرفی را انتخاب کند

59

سطح حرارتی کویل هاي مسی منابع تامین آبگرم مصرفی را از کاتلوگ استخراج کند

61

فصل هشتم :محاسبات بارگرمایی ساختمان

61

شرایط طرح هواي خارج شهرها از جداول ویا سایت هاي هواشناسی اسخراج کند

62

شرایط طرح داخل فضاها را باتوجه به نوع کاربري وسطح فعالیت افراد انتخاب کند

63

منطقه راحتی زمستانی را از نمودار سایکرومتریک مشخص کند

64

درجه حرارت موثر زمستانی را بیان کند

65

ضریب انتقال حرارتی دیوار مرکب را محاسبه کند

66

تلفات حرارتی از دیوارها ،سقف ،کف ،پنجره ها ودربها را محاسبه کند

67

تلفات حرارتی از دیوارهاي زیرزمین ها (متصل به خاک) را محاسبه کند

68

تلفات حرارتی حاصل از هواي نفوذي از پنجره ها ،نورگیرها و دربها را محاسبه کند

69

تلفات حرارتی حاصل از تازه (تهویه) را محاسبه کند

71
71

2

2

1

2

ضرایب تصحیح ارتفاع ،سرعت باد و ...وتاثیر آنرا در ضریب فیلم هواي خارج وهواي نفوذي
را توضیح دهد
برگه محاسباتی بارگرمایی کلی ) (Blok Loadرا کامل کند
41

-

72

با استفاده از نرم افزار اکسل برگه محاسباتی را انجام دهد

73

روشهاي کاربردي جهت بهینه سازي مصرف انرژي را توضیح دهد

74

با استفاده از نرم افزارمحاسباتی سیستم گرمایش کف راانجام دهد

75

فصل نهم :سیستم انتقال آبگرم

76

اجزاي سیستم انتقال آبگرم را شرح دهد

77

2

1

سیستم هاي متعارف درلوله کشی ساختمان (برگشت مسقیم وبرگشت معکوس ) را توضیح
دهد

78

محاسبات قطرلوله ها را انجام دهد

79

لوپ هاي انبساط گیرراطراحی ومحاسبه کند

81

درزانبساط )  (Expansion Jointشرح دهد

81

افت فشار پر افت ترین مسیر را محاسبه نماید

82

شناخت و کاربرد انواع لرزه گیرها ،صافی ها ،فشار سنج ،ایروونت ،ایر سپراتور

83

فصل دهم :عایق ها

84

انواع عایق ها را بیان کند

85

عایق هاي حرارتی (پشم شیشه؛ پشم سنگ وعایق االستومري ) راتوضیح دهد

86

عایق هاي رطوبتی را توضیح دهد

87

عایق هاي صوتی را توضیح دهد

88

ضخامت عایق ها را از کاتالوگ اتنخاب کند

89

فصل یلزدهم :سیستم بخار

91

بخار اشباع وبخار سوپر هیت را توضیح دهد

91

مزایا ومعایب سیستم بخار را شرح دهد

92

سیستمهاي بخار فشار زیاد ،متوسط وکم را بشناسد

93

دالیل استفاده از بخاررا بیان کند

94

تعیین مقدار بخار مورد نیاز دستگاهها را بیان کند

95

با جداول دبی وسرعت بخار آشنا شود

96

انواع تجهیزات تبادل حرارت (مبدلهاي بخار) راتوضیح دهد

97

سیستم جمع آوري آب کندانس را بیان کند

98

ساختمان و طرز کارانواع تله هاي بخار را توضیح دهد

2

2

-

41

2

99

ساختمان و طرز کار دستگاه هوازدا (دي اریتور ) را توضیح دهد

111

ساختمان منبع کندانس را بشناسد

111

اجزاي ایستگاه تقلیل فشار بخار را بشناسد

112

ارتباط لوله کشی بین منع کندانس ،دي اریتور و بویلربخار را توضیح دهد

113

نکات ایمنی در سرویس ونگهداري سیستمهاي بخار را رعایت کند

114

با اتصالت و لوازم بخار متناسب با فشار کار سیستم آشنا شود

115

انواع سختی گیرها و رسوب زداها را توضیح دهد

116

فصل دوازدهم :بست ها وتکیه گاهها

117

تعاریف (انواع بست ها ،کورپی ها وآویزها)

118

محل نصب تکیه گاهها را مشخص کند

119

تکیه گاههاي غلطکی ولغزنده را بشناسد

111

تکیه گاههاي متحرک وثابت را بشناسدوکاربرد هریک از آنها را بیان کند

111

میل مهار ها ( )Anchor Boltرابیان کند

112

ساپورت هاي پایه اي و آویز را شرح دهد

113

فواصل بین بستها رامتناسب با جنس وسایز لوله ها را از جداول انتخاب نماید

114

فصل سیزدهم :حرارت مرکزي با هواي گرم

115

شرایط استاندارد هوا

116

انواع کوره هواي گرم را شرح دهد

117

انواع سیستم هاي کانال کشی در حرارت مرکزي هواي گرم

118

انواع دریچه هاي توزیع هوا (دیواري ،سقفی) را انتخاب نماید

119

محاسبات ابعاد کانال هاي هوا در حرارت مرکزي هواي گرم را انجام دهد

121

ساختمان و طرز کار فن ها و انواع آنها رابیان کند

121

افت فشار مسیرکانالها را محاسبه کند (افت فشارخارجی)

122

افت فشار داخلی دستگاههاي هواي گرم (کوره هواي گرم ،زنت هواساز و ) ...را محاسبه کند

123

طرزکار وکاربرد انواع رطوبت زن ها رابیان کند

124

فن هواي رفت را انتخاب نماید

125

محاسبه و انتخاب دودکش کوره هواي گرم را انجام دهد

2

2

2

2
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126

انتخاب تجهیزات ( کوره هواي گرم ،هواساز ،کویل هاي گرمایشی ،فن ها و رطوبت زنها) در
حرارت مرکزي هواي گرم

127

محاسبات مربوط به کویل گرمایش را انجام دهد

128

عایق کاري کانالها را توضیح دهد

129

یک دستگاه رطوبت زن با کویل پیش گرمایش وپس گرمایش را توضیح دهد

جمع

-
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الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب – عملی
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتوا
نظري

1

پروژه با کاربرد سیستم هاي حرارت مرکزي با آبگرم و هواي گرم (سیستم تلفیقی ) براي یک
ساختمان مسکونی ،تجاري یا اداري با متراژ حداقل  6111متربع را بطورکامل انجام دهد

2

محاسبات بارگرمایی ساختمان ،محاسبات آبگرم مصرفی ومحاسبه بار کلی )(Blok Load

3

تعیین قطرلوله هاي رفت وبرگشت

4

تهیه نقشه پالن ساختمان وتعین محل نصب وسایل تبادل حرارت

5

تهیه نقشه پالن اسقراردستگاههاي موتورخانه

6

تهیه نقشه پالن اسقراردستگاههاي روي بام ساختمان

7

تهیه نقشه پالن فلودیاگرام دستگاههاي موتورخانه

8

تهیه نقشه رایزردیاگرام سیستم لوله کشی گرمایش ساختمان بارادیاتور وفن کویل

9

تهیه نقشه رایزردیاگرام سیستم کانال کشی گرمایش ساختمان

11

تهیه نقشه پالن اسقرارهواسازویا کوره هواي گرم

11

تهیه نقشه برش هواسازجهت نشان دادن لوله واتصاالت و ...

12

تهیه نقشه برق موتورخانه حرارت مرکزي

13

عملی

-

48

تهیه نقشه مشخصات فنی تجهیزات سیستم حرارت مرکزي بصورت جدول مجزا براي هر
دستگاه

14

تهیه نقشه دیتیل (جزئیات) دستگاههایی که نیاز به دیتیل داشته باشند

15

انتخاب تجهیزات (دیگ ،مشعل ،منابع و مخازن ،پمپ ،سختی گیر فن کویل ،رادیاتور و ) ...
-

جمع
43

48

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
صرفه جویی انرژي ،کارایی باال در محیط کاروزندگی ،هدایت وراهبري سیستمها با راندمان باال ،تنظیم شرایط محیطی مطلوب
وتشویق اطرافیان به مصرف صحیح انرژي

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

راهنماي تهویه مطبوع (هندبوک کریر)

کمپانی carrier

محمدرضا افضلی

یزدا

تهویه مطبوع

نورمن سی .هریس

محمد باقر پورسید

دانشگاهی تهران

مقررات ملی ساختمان مبحث 14

دفتر تدوین مقررات

1396

ملی
سیستم هاي هیدرونیک و سیستم هاي

سال انتشار

یزدا

بهرام خاکپور

تهویه مطبوع
مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزي

محمد مقیمان

تاسیسات 1377

جواد م.تهرانی

مرجع کامل طراحی و اجراي تاسیسات

داریوش هادي زاده

دانشگاه فردوسی مشهد
نشر نورآور

مکانیکی
مرجع کاربردي بویلرهاي آبگرم و

نشرنوآور

فاضل-ابراهیمی

بخارصنعتی
مرتضی خلجی و

مهندسی خورشیدي فرآیندهاي حرارتی

همکاران

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
داراي مدرک فوق لیسانس یا باالتر مکانیک (گرایش تاسیسات حرارتی وتهویه )
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
(سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،گروهی ،مطالعه موردي و.)...
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
حل مسئله ،آزمون کتبی مشاهده رفتار (مسئولیت پذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ) ...پوشه مجموعه کار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
مجهز به ویدئو پروژکتور وتخته هوشمند.
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 -11-3درس کارگاه حرارت مرکزي
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :فناوري جوشکاري و ورقکاري
هم نیاز :حرارت مرکزي با پروژه

نظري

عملی

-

2
96

هدف کلی درس :فراگیر در پایان این درس توانایی نصب ،راه اندازي ،عیب یابی ،تعمیر ونگهداري تجهیزات موتورخانه حرارت
مرکزي با آبگرم و راه اندازي ،عیب یابی وتعمیر ونگهداري موتورخانه بخار فشار پایین را خواهد داشت.
الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

بویلرهاي فوالدي را بشناسد ،نصب کند ،سیم کشی کند ،راه اندازي کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند،
1

2
3

تست هاي هیدرواستاتیکی را طبق دستورالعمل کارخانه واستاندارد موجود انجام دهد .نکات مربوط
به نگهداري را توضیح دهد و سرویسهاي ادواري مانند رسوبگیري را انجام دهد.
پره هاي دیگ چدنی را جمع کند ،نصب کند ،راه اندازي کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند (تعویض

-

12

پره نماید ) و سرویسهاي ادواري مانند رسوبگیري را انجام دهد.
بویلر چگالشی را بشناسد ،نصب نماید ،لوله کشی آن را انجام دهد ،سیم کشی کند ،عیب یابی و
تعمیر کند .نکات مربوط به نگهداري توضیح دهد؛ و سرویسهاي ادواري مانند رسوبگیري را انجام

4

دهد.
اساس کار مشعل ها ي گازي وگازوئیلی را توضیح دهد .واجزاي آن راباز وبسته کند.

5

کار مشعل هاي دوگانه سوز را شرح دهد واجزاي آن راباز وبسته کند.
کلیه مشعل ها را بر روي بویلر نصب نماید ،لوله گازوئیل ویا لوله گاز مناسب را به مشعل متصل

6

کند ،سیم کشی کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند .نکات مربوط به نگهداري را توضیح دهد و

-

سرویسهاي ادواري را انجام دهد.
7
8
9
11

12

احتراق کامل در مشعل ها را بشناسد وترکیب مناسب سوخت و هوا را توضیح دهد و به کمک
دستگاه آناالیزر محصوالت احتراق را در دود کش آنالیز کند و میزان سوخت وهوا را تنظیم کند.
اساس کار انواع پمپ هاي سانتریفوژ خطی را بشناسد و توضیح دهد.
پمپ ها ي خطی را نصب کند ،لوله کشی کند ،سیم کشی کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند (تعویض
سیل ،تعویض بلبرینگ ،تعویض کوپلینگ ،و)....

-

6

 .نکات مربوط به نگهداري را توضیح داده و سرویسهاي ادواري را انجام دهد.
سختی آب راتوضیح دهد میزان سختی مجاز را بیان کند.
نقش سختیگیر را شرح دهد انواع سختیگر رزینی (باشیر اتوماتیک ودستی ) و مغناطیسی را شرح

11

دهد سختیگیر رزینی را طبق نقشه لوله کشی کند .راه اندازي نماید ،عیب یابی کند ،تعمیر کند
وسرویسهاي ادواري از جمله اندازه گیري میزان سختی ،احیا کردن رزین و ...را انجام دهد.
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-

6

مبدل هاي حرارتی (منبع دوجداره ،منبع کویلی ایستاده ،منبع کویلی افقی ،مبدل پوسته و لوله ،مبدل
صفحه اي ) را شرح دهد.
12

طبق نقشه استقرار دهد ،شیرآالت وتجهیزات مربوطه به همراه شیر سه راهه موتوري را نصب نماید،
لوله کشی کند ،راه اندازي کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند .نکات مربوط به نگهداري را توضیح دهد
و سرویسهاي ادواري مانند رسوبگیري را انجام دهد.

13
14
15

انواع رادیاتور ها فوالدي و آلمینیومی را توضیح دهد .طبق نقشه نصب نماید .راه اندازي کند پره
هاي رادیاتور فوالدي را تعویض نماید.
ساختمان وکاربرد کنوکتور را شرح دهد .کاربرد آن را بیان کند وطبق نقشه نصب نماید وبه همراه
شیرآالت مربوطه لوله کشی کند...
ساختمان و کاربرد یونیت هیتر را شرح دهد .کاربرد آن را بیان کند وطبق نقشه نصب نماید وبه
همراه شیرآالت مربوطه لوله کشی کند .سیم کشی مربوط را انجام دهد و راه اندازي کند.

12
-

نقش منابع انبساط را در سیستم هاي حرارتی توضیح دهد .ساختمان منبع انبساط باز وبسته را شرح
16

دهد تفاوت هاي آن را بیان کند .طبق نقشه سا زه مناسب را براي آنها بسازد ،نصب نماید وبه همراه
شیرآالت مربوطه لوله کشی کند .وراه اندازي نماید.

17
18
19
21
21

 .کوره هواي گرم را توضیح دهد .طبق نقشه استقرار دهد درصورت لزوم کانال کشی کند ،سیم کشی
مربوط را انجام دهد و راه اندازي نماید .عیب یابی کند وتعمیرات الزم را انجام دهد.
اجراي موتورخانه حرارت مرکزي
 .محل احداث فونداسیون دستگاهها را با ابعاد و مختصات فیزیکی مربوطه مشخص کند.
وفونداسیون را با مصالح تعیین شده و طبق نقشه اجراء نماید.
دستگاهها را بر روي فندانسیونهاي اجرا شده مستقر کند .ودر صورت نیاز شاسی مناسب براي
تجهیزات مانند رادیاتورها ،فن کویل ها ،یونیت هیتر ها و ...طراحی و طبق نقشه اجراء نماید.
کلکتورهاي موتورخانه را طبق نقشه اجرایی بسازد؛ و در جاي مناسب نصب نماید.
لوله کشی رفت وبرگشت مدار گرمایش دستگاههاي انتشار دهنده حرارت شامل :رادیاتورها ،فن

22

کویل ها ،یونیت هیتر ها ...،و منابع حرارتی را طبق نقشه وبا استفاده از لوله هاي فوالدي وطبق
استانداردهاي تکلیفی اجرا کند.

23
24
25
26
27
28

لوله کشی رفت و برگشت گرمایش دستگاهها را مطابق نقشه و با استفاده از لوله هاي فوالدي یا چند
الیه وطبق استانداردهاي تکلیفی انجام دهد.
لوله کشی منابع انبساط باز و یا بسته راطبق نقشه اجرا کند.
لوله کشی مربوط به هواگیري و تخلیه راطبق نقشه انجام دهد .ودر صورت لزوم از شیرهاي
هواگیري اتوماتیک استفاده نماید.
لوله کشی آب سرد ،گرم وبرگشت بهداشتی را طبق نقشه وبا استفاده از لوله هاي فوالدي وطبق
استانداردهاي تکلیفی اجرا کند
مخزن روزانه سوخت را به همراه شیرآالت نصب نموده ولوله کشی کند .ودر صورتی که مشعل
گازي می باشد لوله کشی مورد نیاز را طبق نقشه انجام دهد.
لوله کشیهاي انجام شده را با فشار مناسب تست و نشتیابی کند.
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31

29

 .لوله هاي فوالدي و منابع را تمیز کند و با ضد زنگ پوشش دهد.

31

دود کش بویلر را نصب کند و با عایق پشم سنگ پوشش دهد.

31

لوله ها ومنابع آبگرم را با عایق مناسب (پشم شیشه ویا االستومري ) پوشش دهد.

32

کلیه کنترل کننده ها را طبق نقشه در محل هاي مورد نظر نصب کند.

33
34
35

طبق نقشه تابلو برق موتورخانه را مونتاژکند و سیم کشی موتورخانه را به کمک لوله هاي فوالدي و
سینی هاي گالوانیزه انجام دهد.
موتورخانه را آبگیري کند و راه اندازي نماید .اشکاالت را عیب یابی کند و رفع عیب نماید.
نکاتی که باید در نگهداري موتورخانه و سرویسهاي ادواري دستگاهها و تجهیزات مورد توجه
قرارگیرد را توضیح دهد وبکار گیرد .وچک لیست روزانه موتورخانه را تکمیل نماید.
سیکل یک موتورخانه گرمایشی بخار را شرح دهد و عملکرد اجزاي یک سیکل بخار شامل دیگ

36

بخارفشار پایین ( ) psi 15لوله کشی خط رفت بخار ،آبگیرها ،مشخصات تجهیزات انتشار حرارت،
تراپها ،لوله کشی خط کندانس ،مخزن کندانس ودي اریتورو پمپهاي مربوطه را بررسی وتوضیح دهد.

37
38
39

کنترلهاي نصب شده بر روي تجهیزات در موتورخانه گرمایشی بخار (فشار ،دما وسطح ) را نام ببرد
ونقش آن راتوضیح دهد.

-

18

نکاتی که در نگهداري تجهیزات سیستم گرمایشی بخار باید مورد توجه قرار بگیرد را توضیح دهد و
عمل نماید .وچک لیست روزانه موتورخانه را تکمیل نماید.
سیستم را عیب یابی کند ،تعمیر کند ،راه اندازي نماید.
-

جمع

96

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
صرفه جویی در مصرف انرژي ،مسئولیت پذیري ،همکاري در یک تیم اجرایی ،توجه ورعایت نکات ایمنی درکارگاه،

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مؤلف

سیستم هاي حرارت مرکزي

سیروس رحیمی

مبحث  14مقررات ملی ساختمان
راهنماي طرح واجراي موتورخانه

داریوش هادي زاده

کاتالوگ سرویس دستگاهها وتجهیزات
گرمایشی
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مترجم

ناشر

سال انتشار
1396

سازمان نظام

1397

مه آور
نو
ندسی

1397

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
لیسانس تاسیسات یا فوق لیسانس با تجربه عملی در تاسیسات حرارتی
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی ،فیلم و اسالیدو تمرین و تکراروکار عملی.
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پوشه مجموعه کار،
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کالس  21نفره کارگاهی در گروههاي  5نفره وتجهیزات شامل:
انواع بویلر چدنی وفوالدي تا ظرفیت  211/111/کیلو کالري بر تعداد ساعت انواع مشعل گازوییلی ،گازي ودوگانه سوز تا ظرفیت
 181/111/کیلو کالري بر تعداد ساعت انواع مبدل هاي حرارتی مانند منبع دوجداره ،منبع کویلی ومبدل صفحه اي تا ظرفیت
 61/111/کیلو کالري بر تعداد ساعت ،منابع انبساط باز وبسته ،انواع پمپ زمینی وخطی ،انواع شیرهاي دروازه اي ،بشقابی ،پروانه
اي تا سایز  3اینچ ودستگاه جوش برق وگاز وانواع آچار و...
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 -12-3درس سیستم هاي کنترل تهویه مطبوع
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند تجهیزات اندازه گیري وکنترل سیستم هاي تهویه مطبوع تابستانی وزمستانی را
شرح دهدو وعملکرد هر یک را توضیح دهد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتوا
نظري

1
2

فصل اول :مقدمه
تعریف کنترل ،تئوري کنترل را تعریف کند

3

انواع سیستمهاي کنترل (بسته وباز) باذکر چند مثال مرتبط رابیان کند

4

بیان
هدفکنداز کنترل را شرح دهد

5

عملکرد کنترل ها را شرح دهد

6

انواع انرژي ها وپتانسیل هاي مورد استفاده در تجهیزات کنترلی ونشان دهنده ها را شرح دهد

7

طرزکار یک سیستم کنترل ساده (مانند هواسازو ) ...را بیان کند

8

فصل دوم :سنسورها (حسگرها)

9

سنسورراتعریف کند

11

انواع سنسورها ،نشان دهنده واندازه گیرها را شرح دهد

11

فرق بین سنسورهاي دیجیتال با آنالوگ را بیان کند

12

خصوصیات وویژگی سنسورها را بیان کند

13

نکات نصب سنسورها راشرح دهد

14

مبدل ها وتقویت کننده ها را شرح دهد

15

حسگرهاي کنترل کیفیت هوا توضیح دهد

16

حسگرهاي بی سیم ( ) wirelessرا توضیح دهد

17

عالئم اختصاري سنسورها ونشان دهنده ها را ترسیم کند

18

فصل سوم :کنترل کننده هاي درجه حرارت

19

تعریف ترموستات

21

انواع ترموستات ها را توضیح دهد

1

عملی

-

1

-

2
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21

عملکرد وکاربرد ترموستات ها را بیان کند

22

طرزکار انواع ترموستات را شرح دهد

23

ترموستات هاي سیستم گرمایش (زمستانی) توضیح دهد

24

ترموستات هاي سیستم سرمایش (تابستانی) توضیح دهد

25

ترموستات هاي دوفصلی (سرمایش ،تابستانی) توضیح دهد

26

ترموستات تدریجی را تعریف کند

27

انواع ترموستات هاي تدریجی را شرح دهد

28

عالئم اختصاري ترموستاتها را ترسیم کند

29

فصل چهارم :کنترل کننده هاي فشار

31

انواع کنترل کننده هاي فشار را توضیح دهد

31

کنترل فشارکم را بیان کند

32

کنترل فشارزیاد را بیان کند

33

کنترل اختالف فشار را بیان کند

34

کلیدکنترل فشار روغن را توضیح دهد

35

کنترل کننده فشارتدریجی شرح دهد

36

انواع ترانسدیوسرهاي فشار را توضیح دهد

37

موارد استفاده از کنترل کننده هاي فشارراتوضیح دهد

38

سیستم کنترل فشار استاتیک اطاق را توضیح دهد

39

عالئم اختصاري کنترل کننده هاي فشار را ترسیم کند

41

فصل پنجم :کنترل کننده هاي رطوبت

41

تحول هاي مختلف هوا را روي نمودار سایکرومتریک ترسیم کند

42

روشهاي کنترل رطوبت در سیستمهاي تهویه مطبوع را شرح دهد

43

کنترل رطوبت اطاقی وکانالی قطع و وصلی را توضیح دهد

44

کنترل رطوبت اطاقی وکانالی تدریجی را توضیح دهد

45

کاربرد کنترل کننده هاي رطوبت در سیستمهاي مختلف توضیح دهد

46

روشهاي رطوبت گیري را بیان کند

47

تحول رطوبت گیري (تبریدي وشیمیایی) را روي نمودار سایکرومتریک هوا ترسیم کند

48

فصل ششم :کنترل کننده هاي جریان سیاالت

2

2

2
-

2

-

2
-

51

49

ضرورت کنترل جریان سیاالت (آب وهوا) در سیستمهاي تهویه مطبوع را توضیح دهد

51

ساختمان وطرزکار کنترل کننده جریان آب را بیان کند

51

ساختمان وطرزکار کنترل کننده جریان هوا را بیان کند

52

نکات الزم درانتخاب ونصب کنترل کننده هاي جریان سیاالت را بیان کند

53

عالئم اختصاري کنترل کننده حریان سیال را ترسیم کند

54

فصل هفتم :کنترل کننده هاي سطح مایعات

55

ساختمان وطرزکار کنترل کننده سطح مکانیکی (فلوتري) را بیان کند

56

ساختمان وطرزکارکنترل کننده سطح الکترومکانیکی (میکروسوئیچی ) را بیان کند

57

ساختمان وطرزکار کنترل کننده سطح الکترودي را بیان کند

58

کاربرد کنترل کننده هاي سطح در دستگاههاي تهویه مطبوع را بیان کند

59

عالئم اختصاري کنترل کننده سطح مایعات را ترسیم کند

61

فصل هشتم :کنترل کنندهاي مقدارجریان آب وهوا

61

ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل دوراهه برقی رابیان کند

62

انواع شیرهاي برقی کنترل جریان آب را نام ببرد

63

ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل دوراهه موتوري رابیان کند

64

انواع شیرهاي موتوري کنترل جریان آب را نام ببرد

65

ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل سه راهه موتوري رابیان کند

66

انواع شیرهاي کنترل سه راهه موتوري (مخلوط کننده وتقسیم کننده ) بیان کند

67

ساختمان وطرزکار موتورهاي الکتریکی ( ) actuatorمورداستفاده در شیرهاي کنترل را بیان

2

-

2

1

1

کند
68

ساختمان وطرزکارانواع واسطه ها ( )Linkageشیرهاي کنترل را بیان کند

69

ساختمان وطرزکارکنترل کننده هاي هوا (دمپرها ) رابیان کند

71

ساختمان وطرزکار دمپراتوماتیک را بیان کند

71

ساختمان وطرزکار دمپرسطحی وکنارگذر  face & by pass Damperرا بیان کند

72

ساختمان وطرزکاردمپر یک منطقه اي وچند منطقه اي  Zoning Dampeرا توضیح دهد

73

ساختمان وطرزکاردمپررها کننده )  (Relief Damperرا توضیح دهد

74

انواع موتور دمپرها را توضیح دهد

75

ساختمان وطرزکار دمپرهاي با عملکرد موازي ومتقاطع را توضیح دهد

76

فصل نهم :کنترل کننده هاي مشعل

77

ساختمان وطرزکار فتوسل  Photocellرا بیان کند

2

51

-

78

ساختمان وطرزکار کنترل شعله اشعه ماورابنفش UV celرا بیان کند

79

ساختمان وطرزکار ترموکوپل(  (Thermocoupleرا بیان کند

81

ساختمان وطرزکار میله یونیزاسیون( (Ionization rodرا بیان کند

81

ساختمان وطرزکارکلیدگریزازمرکز( (Centrifugal Switchرا بیان کند

82

ساختمان وطرزکاررله (کنترل الکترونیک) مشعل هاي گازي وگازوئیلی را توضیح دهد

83

روشهاي کنترل ظرفیت حرارتی در مشعلها را توضیح دهد

84

عملکرد پرشرسوئیچ هاي هوا وگازدر مشعلها را شرح دهد

85

عملکرد کنترل هوشمندموتورخانه حرارت مرکزي را توضیح دهد

86

فصل دهم  :کنترل سیستمهاي مختلف گرمایش

87

ضرورت پیش گرمایش را شرح دهد

88

روشهاي مختلف پیش گرمایش را نام ببرد

89

کنترل کننده هاي مقدارهواي تازه درهواسازها وهوارسان ها را شرح دهد

91

روشهاي مختلف کنترل هواي تازه ،هواي برگشتی وهواي اگزاست رابیان کند

91

هواسازبا کویل پس گرمایش را توضیح دهد

92

طرزکارسیستم کنترل درجه حرارت یک محل بادستگاه هواساز و کویل آبگرم وشیر کنترل سه

2

1
1
1

1

-

-

-

راهه یک منطقه اي وچندمنطقه اي را بیان کند
93

فصل یازدهم :کنترل سیستمهاي مختلف سرمایش

94

طرزکاردستگاه شستشوي هوا ) (Air washerبا کویل پیش گرمایش وشیرکنترل آبگرم
وکنترل رطوبت (رطوبت زنی ) را شرح دهد

95

طرزکارهواسازبا کویل آبسرد وشیرکنترل سه راهه را شرح دهد

96

طرزکارهواسازبا کویل انبساط مستقیم وکنترل دومرحله اي را شرح دهد

97

طرزکارهواسازبا کویل انبساط مستقیم ودمپر فیس اند با پاس را شرح دهد

98

طرزکارهواسازبا کویل انبساط مستقیم وکنترل فشار مکش را شرح دهد

99

روشهاي کنترل ظرفیت برودتی درکمپرسورها (رفت وبرگشتی ،اسکرو ،اسکرال وسانتریفوژ )
را توضیح دهد

1

-

1

111

روشهاي کنترل ظرفیت برودتی انواع چیلرهاي جذبی را بیان کند

111

فصل دوازدهم :کنترل فشارکندانسرها

112

ضرورت کنترل فشاردرکندانسرها را بیان کند

113

روشهاي کنترل فشاردرکندانسرهاي هوایی را نام ببرد

114

روشهاي کنترل فشاردرکندانسرهاي آبی را نام ببرد

115

روشهاي کنترل فشاردرکندانسرهاي تبخیري را نام ببرد

116

روشهاي کنترل درجه حرارت دربرجهاي خنک کن را نام ببرد

2
34

جمع
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ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد انگیزه صرفه جویی در مصرف آب وانرژي ،مدیریت مصرف وبهینه سازي ،توجه به محیط زیست ،اتوماسیون وکنترل
هوشمند وتجزیه ،تحلیل سیستمهاي مختلف کنترل ،مهندسی ارزش واقتصاد مهندسی

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

سیستمهاي کنترل تاسیسات

مهندس محمدرضا کریمی

حرارتی وبرودتی

مهندس نعمت ا .اعرابیان

HVAV
Control Systems

C.P.UNDERWOOD

Control Systems For
Heating,Ventilating and
Air conditioning

Haines,Rojer W.

ناشر
بهمن برنا
E&FN SPON

سال انتشار
1384
1999
1993

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
داراي مدرک مهندس تاسیسات با حداقل  15سال سابقه و فوق لیسانس یا باالتر ومسلط به سیستمهاي کنترل در
تاسیسات تهویه مطبوع با حداقل  3سال سابقه
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،پرسش وپاسخ در کالس ودرصورت امکان بازدید از یک سیستم کامل تهویه مطبوع
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی ،مشاهده رفتار ،مسئولیت پذیري ،رعایت اخالق حرفهاي
خودسنجی و ...
.

مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
تخته هوشمند وتجهیزات سمعی وبصري

53

 -13-3درس آزمایشگاه سیستم هاي کنترل تهویه مطبوع
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

-

2
64

هم نیاز :سیستم هاي کنترل تهویه مطبوع
هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان درس باید بتواند لوازم وسایل کنترل راروي دستگاههاي حرارتی وبرودتی نصب وراه اندازي کند

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

1

عملی

نکات ایمنی درآزمایشگاه براي خود وسایرین دربکارگیري تجهیزات کنترلی وابزار ها را رعایت نماید
(بررسی لوازم ایمنی آزمایشگاه )

2

تجهیزات الکتریکی ازقبیل کنتاکتور ،رله ،کلیدهاي قدرت وفرمان با شاسی استپ واستارت (مدار
رعایت کند
وابزارآالت
وسیم کشی وراه اندازي نماید
نگهدار)را نصب
خود

3

مدارالکتریکی انواع فن کویل ها باترموستات دوفصلی نصب ،سیم کشی وراه اندازي نماید

4

مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) یک الکتروپمپ تک فاز وسه فازرا باترموستات جداري وبی متال را

-

-

4

4

نصب وراه اندازي نماید
مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) یک مشعل (گاز سوز یا گازوئیل سوز باالکتروموتور تک فاز وسه
5

فاز) را با کنترل الکترونیک (رله) وآکوستات مستغرق اتوماتیک وآکوستات حد رانصب وراه اندازي

-

نماید
6
7

8

4

مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) کولرآبی باالکتروفن تک فاز وسه فازوپمپ آب تک فازهمراه بابی
متال کلید انتخاب دور را نصب وراه اندازي نماید
مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) ایرواشر باالکتروفن سه فازوپمپ آب سه فازهمراه با بی متال وکلید

-

حفاظت جان وترموستات اطاقی یا کانالی را نصب ،سیم کشی وراه اندازي نماید

4

مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) یک الکتروپمپ تک فاز ویاسه فازرا باکنترل سطح میکروسوئیچی یا
الکترودي و ...راروي منبع درارتفاع نصب ،سیم کشی وراه اندازي نماید
مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) هواساز باالکتروفن سه فازوشیر سه راهه موتوري همراه با بی متال

9

وکلید کنترل جریان )  (Circuit Breakerوترموستات اآنتی فریز را نصب ،سیم کشی وراه اندازي
نماید

11
11

مونتاژودمونتاژشیرموتوري سه راهه شامل موتورتدریجی ،لینکیج وترموستات تدریجی وسیم کشی

-

4

بین آنها را انجام دهد
سیم کشی استپ کنترولر) (Step Controllerالکترومکانیکی یاالکترونیکی وترموستات تدریجی
وسیم کشی بین آنها را انجام دهد

54

-

4

12
13
14
15
16

وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه هواسازبا کویل گرمایش یا پیش گرمایش جهت رطوبت زدن را
نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید
وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه هواسازبا کویل انبساط مستقیم جهت رطوبت گیري را نصب
وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید
وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه برج خنک کننده با چهارالکتروفن جهت کنترل درجه حرارت آب
را نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید
وسایل ولوازم موردنیاز (بااینورتروکنترلردرجه حرارت و )...براي برج خنک کننده با یک دستگاه
الکتروفن جهت کنترل درجه حرارت آب را نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید
وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانسر هوایی با حداقل چهارالکتروفن جهت کنترل ظرفیت
کندانسر را نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید

4

-

4

-

4

-

4

-

4

وسایل ولوازم موردنیاز (بااینورتروکنترلر ،ترانسدیوسر فشارو  )...براي یک پکیج با دو دستگاه
17

الکتروپمپ دورمتغیر جهت تامین فشار آب یک مجموعه را نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه

4

-

اندازي نماید
وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانسر تبخیري با حداقل دوالکتروفن پمپ اسپري آب جهت
18

کنترل ظرفیت کندانسر را نصب وسیم کشی نموده ودستگاه را راه اندازي نماید

4

-

مدارالکتریکی (قدرت وفرمان ) یک دستگاه کمپرسور سه فاز با دودسته سیم پیچ (Part Winding
19
21

)با بی متال وکلید )  (Circuit Breakerو تایمر تاخیر دروصل )(On Dalyرا نصب وراه

-

اندازي نماید
-

مدارقدرت وفرمان انواع موتوردمپرهاي اتوماتیک را نصب وتنظیم نماید
وسایل ولوازم وکنترل هاي مورد نیاز (اینورتروکنترلردما ،ترانسدیوسرهاي فشارو  )...براي یک پکیج

21

4

برودتی با کمپرسور اسکرال را بر روي میز آزمایشگاهی نصب وتست نماید

جمع

4

-

4
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ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
مسئولیت پذیري ،ایجاد انگیزه صرفه جویی در مصرف آب وانرژي ،مدیریت مصرف وبهینه سازي ،توجه به محیط زیست ،مهندسی
ارزش واقتصاد مهندسی

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

سیستمهاي کنترل تاسیسات

مهندس محمدرضا کریمی

حرارتی وبرودتی

مهندس نعمت ا .اعرابیان

HVAV
Control Systems

C.P.UNDERWOOD

Control Systems For
Heating,Ventilating and
Air conditioning

Haines,Rojer W.

55

ناشر
بهمن برنا

E&FN SPON

سال انتشار
1384
1999
1993

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه ووسایل کمک آموزشی ،فیلم واسالید ،نرم افزارهاي شبیه سازدر آزمایشگاه اجرا نماید ودر صورت
امکان بازدید ازمجتمع تجاري یا مسکونی داراي سیستم کنترلی کامل تهویه مطبوع صورت پذیرد.
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
داراي مدرک لیسانس یا فوق لیسانس داراي تجربه اجرایی ومسلط به سیستمهاي کنترل در تاسیسات تهویه مطبوع

روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب و)...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي -پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیت پذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ) ...گزارش
فعالیتهاي عملی و...
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس آزمایشگاه  21نفره در گروه  2نفره وتجهیزات آزمایشگاه شامل :کیت هاي مختلف مدار هاي کنترل فشار ،دما ،رطوبت،
سطح و .تابلوهاي برق با قابلیت نصب وتغییر مدارات برقی ،انواع کنترل هاي دیجیتال وآنالوگ ،انواع اندازه گیرهاي دما ،فشار،
رطوبت و .تابلویی وپرتابل
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 -14-3درس فناوري جوشکاري وورقکاري
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فر اگیر پس از پایان درس بتواند جوشکاري گاز وبرق را انجام دهد و عملیات ورقکاري را طبق نقشه به انجام رساند.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

1
2

جوشکاري گاز
مفهوم جوشکاري را بیان کند وکاربرد آن را در تاسیسات شرح دهد.

3

با نکات ایمنی در جوشکاري اکسی استیلن آشنا شود و آن را بکار گیرد.

4

مشخصات کپسولها اهم از رنگ ،نوع مواد و ظرفیت را توضیح دهد .وجدا کند.

5

ساختمان وطرز کار رگالتورهاي اکسیژن واستیلن را توضیح دهد.

6

رگالتورهارا را روي کپسولها نصب نموده وتنظیم نماید.
شرح دهد
دهد
ساختمان وانواع مشعلهاي جوشکاري را شرح دهد ومشعل مناسب را براي کار انتخاب کند.

8

انواع شعله جوشکاري را بشناسد وشعله مناسب متناسب با ضخامت وجنس کار تشکیل دهد.

9

تکنیکهاي مختلف جوشکاري اکسی استیلن را بیاموزد و به کار بگیرد.

11

انواع برشکاري و جوشکاري ورقها را باضخامت کمتر از  2میلیمتر را در شرایط مختلف لب به لب،

7

عملی

3
1

1

3

فاصله دار ،زاویه دار و ...را با اکسی استیلن انجام دهد.
11

انواع برشکاري و جوشکاري لوله با سایز کمتر از را با اکسی استیلن انجام دهد.

12

لوله هاي مسی را با استفاده از مفتول برنج و نقره جوشکاري نماید.

13

لوله هاي مسی وفوالدي را بااستفاده از مفتول برنج جوشکاري نماید.

14

جوشکاري برق

15

با مفهوم جوش برق آشنا شود

16

اصول کار انواع ترانسفورماتور ،رکتیفایر ،دینام جوشکاري برق را توضیح دهد .وکاربرد هاي آن را
بیان کند.

1

3

1

17

با نکات ایمنی در جوشکاري برق آشنا شود .وآن را به کاربگیرد.

18

متعلقات دستگاه جوش ما نند انبر ها ،کابلها و ...را بشناسد.

19

دستورالعمل ایجاد قوس الکتریکی با جریان  ACو DCرا فرا گیرد.

21

با انواع الکترود هاي رپوش دار آشنا شود ،طبقه بندي آنها را بشناسد والکترود مناسب را براي
جوشکاري انتخاب نماید.

21

1

3

صفحات فوالدي سیاه با ضخامت وتحت شرایط مختلف (با زوایاي متفاوت ،سر باال ،سرپایین و ).را
با جوشکاري برق اتصال دهد.
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1

3

3

22

لوله هاي فوالدي سیاه با ضخامت وتحت شرایط مختلف (با زوایاي متفاوت ،سر باال ،سرپایین و ).را

1

3

23

با استفاده از سوراخکاري و برشکاري روي لوله ها طبق نقشه کلکتور بسازد.

1

3

24

جوشکاري نفوذي وپوششی را با استفاده از الکترود مربوطه انجام دهد.

1

3

25

انواع جوشکاري برق با گازها حفاظتی مانند گاز آرگون را بشناسد.

1

3

26

ورقکاري

27

باکاربرد ورقکاري در تاسیسات آشنا شود .واستاندارد ها را بکارگیرد.

28

با انواع وسایل ورقکاري مانند خط کش ،گونیا ،انواع قیچی ،قالب تنه و...آشنا شود.

29

بر روي ورق فوالدي خط کشی کند.

31

مطابق نقشه برش مستقیم ،منحنی ومرکب را انجام دهد.

31

مطابق نقشه اتصال پیچک ساده ،مضاعف گوشه اي ،کشویی را برروي ورق انجام دهد.

32

مطابق نقشه اتصال نقطه جوش ومیخ پرچ را انجام دهد.

33

مطابق نقشه ورق را خم کند.

34

مطابق نقشه ورق را نورد کند.

35

مطابق نقشه بر روي ورق رخ وشیار ایجاد کند.

با جوشکاري برق اتصال دهد.

3

1

3

1

36

مطابق نقشه کانال با مقطع چهار گوش را بسازد.

1

3

37

مطابق نقشه تبدیل با مقطع چهار گوش را بسازد.

1

3

38

مطابق نقشه زانو با مقطع چهارگوش را بسازد.

1

3

39

مطابق نقشه زانو با مقطع دایره را بسازد.

1

3

16

48

جمع

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با خطرات کارگاهی ورعایت نکات ایمنی در کار ،تقویت روحیه همکاري ،مسئولیت پذیري

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

جوشکاري برق و جوشکاري گاز

هادي قناد و علی مسگري

اشراقی

1382

آموزش جوشکاري قدم به قدم

رحمان هدایت پناه – محمد رضا براري

اشراقی

1391

کارگاه جوشکاري وورقکاري

عالی –آجودانی -شکوهی

جهان جام جم

1388

58

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
لیسانس یا فوق لیسانس جوشکاري
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
(سخنرانی ،کارگاه گروهی ،مطالعه موردي و.)...
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،تولید نمونه کار (انواع دست ساختهها ) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کارگاه  21نفره و گروههاي کارگاهی  2نفره
انواع دستگاههاي جوش گازو برق ،نقطه جوش وانواع ابزار ورقکاري مانند خم کن ورق ،قالب تنه و...
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 -15-3درس تهویه مطبوع 1
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :حرارت مرکزي با پروژه

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان درس ضمن شناخت هوا و چارت سایکرومتریک انواع سیستم ها ودستگاههاي تهویه مطبوع
تابستانی را توضیح دهد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
رئوس محتوا

ردیف

زمان یادگیري
(تعداد ساعت)
نظري

1
2

مقدمه
تهویه مطبوع تابستانی را شرح دهد .و تاثیر آن را درکیفیت زندگی مردم بیان کند.

3

ترکیب هوا شرح دهد واجزاء آن را نام ببرد

4

هواي خشک و هواي مرطوب را بیان نماید.

5

نقش کیفیت هوا در تنفس انسان را شرح دهد.

6

انواع اقلیم هاي آب وهوایی ایران را نام ببرد وتوضیح دهد

7

قوانین گازها را بیان کند.

8

قانون دالتن در مورد فشارهوا شرح دهد.

9

فشار هوا را توضیح دهد .فشار جزئی بخار آب را در هوا هاي مختلف شرح دهد.

11

شاخص هاي هوا را نام ببرد.

11

دماي خشک ،درجه حرارت تر ،درجه حرارت نقطه شبنم را توضیح دهد ،مقایسه و محاسبه کند

12

رطوبت مخصوص را توضیح دهد ،رابطه آن را بنویسد ومقدار آن را محاسبه نماید.

13

رطوبت نسبی را توضیح دهد ،رابطه آن را بنویسد ومقدار آن را محاسبه نماید.

14

حجم مخصوص هوا را توضیح دهد رابطه آن را بنویسد و مقدار آن محاسبه نماید.

15

شرایط اشباع را توضیح دهد و وضعیت شاخص هاي هوا در آن را بررسی کند.

16

آنتالپی هوا را توضیح دهد ،روابط آنتالپی هواي خشک و هواي مرطوب را بنویسد ومقادیر آنها را محاسبه

1

1

نماید.
17

1

روابط مختلف بین درجه حرارت خشک ،درجه مرطوب ،رطوبت مخصوص ،رطوبت نسبی ،آنتالپی و حجم

2

2

عملی
-

-

-

-

-

مخصوص را توضیح دهد و مقادیر آن را محاسبه نماید.
19

چارت سایکرو متریک را توضیح دهد.

21

شاخص هاي هوا را برروي چارت سایکرومتریک نشان دهد

21

تحوالت (گرمایش بدون رطوبت زنی ،گرمایش با رطوبت زنی ،فقط رطوبت زنی ،سرمایش بارطوبت زنی،
سرمایش با رطوبت گیري ،فقط رطوبت گیري و رطوبت گیري همراه با گرمایش ) را بر روي چارت
سایکروتریک ترسیم نماید و توضیح دهد.
61

2

-

22

مخلوط شدن هوا را توضیح دهد ،شرایط هواي مخلوط تعیین نماید ،درجه حرارت هواي مخلوط را
محاسبه کند وبرروي چارت سایکرومتریک ترسیم نماید.

23

نقطه شبنم هوا را درد ستگاه تهویه مطبوع توضیح دهد.

24

حرارت محسوس ،ضریب حرارت محسوس اتاق  RSHFو ضریب حرارت موثر  ESHFوضریب حرارت

1

-

محسوس دستگاه  GSHFرا تعریف کند
25

درجه حرارت موثر ومنطقه راحتی را شرح دهد ،پارامتر هاي منطقه راحتی را نام ببرد ،منطقه آن را در
چارت سایکرومتریک ترسیم کند و توضیح دهد.

26

تاثیر دما ،رطوبت هوا وسرعت گردش هواي محیط بر سالمت انسان را توضیح دهد.

27

ضرورت تهویه وتعویض هوا در تنفس وسالمت انسان را توضیح دهد.

28
29

روشهاي تولید برودت را نام ببرد
اصول فیزیکی تولید برودت را بیان کند .با روشهاي تغییر فاز ،انبساط ،خالء ،روشهاي الکتریکی

1

1

-

-

(الکترومغناطیس ،ترموالکتریک ) و...
31

با سرمایش تبخیري آبی ،سرمایش تراکمی تبخیري و سیستم هاي جذبی آشنا شود.

31

اصول سرمایش تبخیري را توضیح دهد.

32

عملکرد سیستم هاي سرمایش تبخیري را بر روي چارت سایکرومتریک ترسیم نموده توضیح دهد.

33

محدودیت سیستم هاي تبخیري آبی را شرح دهد.

34

انواع کولر هاي تبخیري (آبی ) را نام ببرد.

35

اجزاي کولر آبی را نام ببرد ونقش هر قسمت را توضیح دهد.

36

ظرفیت سرمایی هواي خروجی از کولر آبی را بررسی ومحاسبه نماید.

37

راندمان کولر هاي تبخیري را محاسبه نماید.

38

کلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در کولر آبی را بدست آورد ومقایسه کند.

39

میزان آب مصرفی را در سیستم هاي تبخیري را محاسبه نماید.

41

ترکیب سرمایش تبخیري وگرمایش زمستانی را شرح دهد.

41

دستگاه زنت را توضیح دهد.

42

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه هاي ترکیبی سرمایش تبخیري وگرمایشی (مانند زنت ) را توضیح دهد.

43

موارد استفاده از زنت را شرح دهد.

44

عملکرد زمستانی زنت همراه با رطوبت زنی و عملکرد تابستانی زنت را در چارت سایکرومتریک شرح دهد

1

1

2

1

-

-

-

-

وترسیم نماید.
45

کلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در زنت را بدست آورد ومقایسه کند.

46

روشهاي حذف گرما و رطوبت را توضیح دهد.

47

سرمایش ورطوبت گیري در کویل با افشانک را شرح دهد

48

ساختمان و طرز کار وموارد استفاده از دستگاه هواشور ایر واشر را توضیح دهد .و انواع ایرواشرهاي یک و
دو کابین را شرح دهد.

49

موارد استفاده از هواشور (ایر واشر) را شرح دهد.
61

2

-

51

عملکرد زمستانی ایرواشر همراه با رطوبت زنی و عملکرد تابستانی ایرواشر را در چارت سایکرومتریک
شرح دهد وترسیم نماید.

51

کلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در هواشور را بدست آورد و مقایسه کند.

52

فن کویل را تعریف کند.

53

ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده فن کویل را شرح دهد.

54

انواع فن کویل را نام ببرد و کاربرد هر کدام را بیان کند.

55

نحوه نصب وارتباط آن به شبکه لوله کشی را توضیح دهد.

56

سیستم هاي با هواساز مرکزي را توضیح دهد.

57

اجزاي تشکیل دهنده هواساز را توضیح دهد.

58

موارد استفاده از هواساز را شرح دهد .وعوامل موثر در طرح ونصب سیستم با هواساز مرکزي را بیان کند.

59

هواسازهاي هایژنیک را تعریف کند وکاربرد آن را شرح دهد

61

تحول سرمایش با رطوبت گیري را در هواساز بیان کند؛ و برروي چارت سایکرومتریک ترسیم نماید.

61

تحول گرمایش توام با رطوبت زنی را در هواساز بیان کند.

62

وظیفه کویل در هواساز را توضیح دهد .اجزاء کویل را نام ببرد ،ردیف کویل ،جنس وفشرده گی فین را

1

2

-

-

توضیح دهد .کویل سرمایش وگرمایش را شرح دهد،
63

نقش کویل پیش سرمایش ،پیش گرمایش و پس گرمایش را درهواساز شرح دهد

64

انواع فیلتر هاي هوا در هواساز را نام ببرد وعلت بکارگیري آن را شرح دهد.

65

انواع فن ها را در هواساز شرح دهد وتفاوتها را بیان کند.

66

هد ودبی فن ها را در هواساز شرح دهد.

67

سیستم هاي توزیع هوا را شرح دهد.

68

اصول صحیح کانال کشی را بیان کند.

69

فضاهاي مختلف را بر حسب فشار مثبت ومنفی تعریف ودسته بندي کند.

71

توزیع هوا ي رفت در فضاها را شرح دهد.

71

کاناکشی هواي برگشت راشرح دهد.

72

هواي تازه وهواي تخلیه (اگزوز ) را شرح دهد واهمیت آن را در توزیع مناسب هوا توضیح دهد.

73

اصول تبرید تراکمی تبخیري را شرح دهد.

74

سیکل کارنو در ماشینهاي برودتی را شرح دهد.

75

اثر تبرید را با توجه به دیاگرام  P-Vتوضیح دهد وروابط آن را بنویسد.

76

سیکل تبرید تراکمی تبخیري را تشریح کند.

77

اجزاء سیکل تبرید تراکمی را نام ببرد .نقش کمپرسور ،کندانسر ،کنترل کننده مایع مبرد واواپراتور را در

1

سیکل بیان کند.
78

نقش مبرد را درسیکل توضیح دهد.

79

انواع کولر هاي گازي را نام ببرد.

81

کولر گازي را با انواع سیستم هاي برودتی مقایسه نماید.

81

موارد استفاده از کولر گازي را توضیح دهد.

1

1

1
62

-

-

-

-

82

تحول سرمایش با رطوبت گیري را روي سایکرومتریک شرح دهد.

83

موارد استفاده از سیستم هاي سر هم (پکیج ) برودتی را بیان نماید

84

اجزاء متشکله سیستم هاي سر هم (پکیج ) برودتی را بیان نماید.

85

انواع سیستم هاي سر هم (پکیج ) را بیان نماید.

86

سیستم هاي جریان مبرد متغیر ( )VRFرا شرح دهد .واجزاء آن را توضیح دهد.

87

سیستم هاي جریان مبرد متغیر ( )VRFرا با انواع سیستم هاي برودتی مقایسه نماید.

88

هواسازهاي حجم ثابت ( )CAVوحجم متغیر ( )VAVرا شرح دهد .واجزاء آن را توضیح دهد.

2

3

32
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ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
خودباوري جهت حضور در فضاي کار تهویه را بدست آورد .استفاده دانش را درعمل بدست آورد .روشهاي کسب اطالعات از بازار را
بداند .قدرت ارتباط با شرکتهاي ارایه دهنده تکنولوژي را بدست آورد.

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

 Carrierشرکت کریر

مترجم
محسن ایزد

ناشر

سال انتشار

نو آور

1397

محاسبات تاسیسات ساختمان

مجتبی طباطبایی

روز بهان

1393

سیستم هاي تهویه مطبوع VRF

مهرداد رستم آبادي

شفاف

کاتالوگ شرکتهاي وارد کننده سیستم هاي VRF

شرکت LG
شرکت Midea

63

خواه

1397

شرکت LG
شرکت
Midea

2117

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس یا دکتري با سوابق تجربی کار درحیطه تاسیسات تهویه مطبوع

روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار و گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
تخته هوشمند و ویدئو پروزکتور

64

 -16-3درس کارگاه تهویه مطبوع 1
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز:

نظري

عملی

-

3
144

هم نیاز :تهویه مطبوع 1
هدف کلی درس :پس از پایان این درس فراگیر بتواند دستگاههاي تهویه مطبوع را نصب کند ،راه اندازي کند ،تعمیر کند ،سرویس
ونگهداري نماید.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

سرمایش تبخیري -کولر آبی
ساخت شاسی و ساپورت دستگاه را انجام دهد ،دستگاه کولر آبی را نصب نموده ،آب ورودي
دستگاه را وصل کند ،کلید کنترل دستگاه را نصب کند سیم کشی برق دستگاه را مطابق با نقشه ارائه
1

شده اجرا نماید ،لرزه گیر را برروي دهانه کولر نصب نموده وکولر را طبق ضوابط به کانال وصل

-

9

کند .دستگاه را راه اندازي نماید .با اندازه گیري رطوبت نسبی ودرجه حرارت خشک هواي ورودي
وخروي به کولر آبی عملکرد آن را بر روي چارت سایکرومتریک بررسی وتحلیل نماید.
تعمیرات کولر ،عیبیابی و تعویض قطعات معیوب را انجام دهد.
دستگاه زنت
دستگاه زنت را مطابق با نقشه شرکت سازنده روي فندانسیون نصب نماید ،لوله کشیهاي مربوطه را
انجام دهد و اتصال دستگاه به کانال اصلی ساختمان را اجرا کرده و لوله کشیهاي انجام شده را
2

تست نماید.
مدار برقی دستگاه را طبق نقشه سیم کشی کرده و پس از آب گیري و تخلیه هواي سیستم نسبت به

-

9

راه اندازي آن اقدام نماید .با اندازه گیري رطوبت نسبی ودرجه حرارت خشک هواي ورودي
وخروي به زنت عملکرد زمستانی وتابستانی آن را بر روي چارت سایکرومتریک بررسی وتحلیل
نماید.
فن کویل
شاسی مربوط به دستگاه فن کویل (زمینی ،دیواري ،سقفی توکار ،کاستی) ،راطبق نقشه ساخته و در
محل تعیین شده به صورت تراز نصب کند؛ و فن کویل را برروي شاسی قراردهد.
3

فن کویل راطبق ضوابط و با کمک لوله هاي مسی ویا شیلنگ فشار قوي واتصاالت مربوطه به لوله
کشی رفت ،برگشت و درین وصل نمایدو سیم کشی دستگاه را انجام داده و دستگاه را راه اندازي

-

9

کند.
فن کویل را باز کند ،قطعات معیوب آن را تعمیر و یا تعویض کرده ،مجددا آن را بسته و راه اندازي
کند و سرویسهاي دورهاي را انجام دهد.
4

دستگاه هواساز
لوله کشیهاي مربوط به دستگاه هواساز را مطابق با نقشه انجام داده ،شیرهاي سه راهه کنترل
65

-

24

(مخلوط کننده یا تقسیم کننده) را نصب کند.
هم راستایی چرخ تسمهها و سفتی تسمهها را کنترل نماید ،تسمه را در صورت معیوب بودن
تعویض کرده و پس از اطمینان ،دور فن را کنترل کند .به کمک دستگاه اندازه گیري دبی هوا ،دمپر-
هاي هواي برگشت وتازه را تنظیم نماید .با اندازه گیري افت فشار در کویل وفیلتر تاثیر کثیفی آنها
را در میزان دبی هواساز بررسی کند .در صورت وجود فیلترهاي مکمل مانند هپا تاثیر آن را در دبی
هواي عبوري نشان دهد.
مدار برقی دستگاه را طبق نقشه اجرا کند ،عملکرد صحیح شیرهاي اتوماتیک و ترموستاتها را
بررسی نموده ،پس از تست و بررسی عدم نشتی ،دستگاه را راه اندازي کند.
در صورت مجهز بودن هواساز به رطوبت زن مدار لوله کشی آن را بررسی کند ،سیستم کنترل
رطوبت را نصب کند ،سیم کشی مربوطه را انجام دهد .وعملکرد آن را بررسی کند.
سیستم ایرواشر هواساز (در صورت وجود داشتن) را لوله کشی کند ،الکتروپمپ وصافی مربوطه را
طبق نقشه در مدار نصب کند ،سیم کشی برق ایرواشر را طبق نقشه اجراء نماید سیستم را راه اندازي
نموده وبا اندازه گیري دما ،رطوبت ومیزان دبی هوا عملکرد دستگاه را بررسی کند
سرویسهاي ادواري دستگاه شامل تمیز کردن فیلترهاي هواي ،صافی پمپ ،افشانکها و تشتک را
انجام دهد و سیستم تغذیه آب ورودي را بررسی کند.
برج خنک کننده
سرویسهاي ادواري مربوط به برج خنک کننده را انجام دهد ،گیربکس برج را سرویس کند .تسمه
هاي برج راتعویض وتنظیم کند ،نازلها ،تشتک ویا آبگردان برج را تمیز وسرویس کند .شناور آب
5

تشتک را تنظیم کند .تابلو برق برج خنک کننده مجهز به کنترل آنالوگ واینورتر را طراحی واجراء

-

9

کند .کابلکشی مربوطه را انجام دهد .و برج خنک کننده را راه اندازي کند.
تعمیرات مربوط به گیربکس ،الکتروفن ،تعویض چوب یا پکینگ را در برجها ي خنک کننده انجام
دهد.
پمپ سانتریفوژ
اساس کار انواع پمپ هاي سانتریفوژ زمینی را توضیح دهد .یک پمپ زمینی را باز کند اجزاي آن را
شرح دهد و مجددا مونتاژ نماید.
پمپ ها را بر روي فونداسیون نصب کند ،لوله کشی کند ،سیم کشی کند ،عیب یابی کند ،تعمیر کند
6

-

9

(تعویض سیل ،تعویض بلبرینگ ،تعویض نخ گرافیت ،تعویض کوپلینگ ،تعداد ساعت کردن
کوپلینگ و ....انجام دهد )
 .فشارهاي مکش ودهش را ثبت کند ،اشکاالتی مانند کاویتاسیون ،مناسب نبودن میزان دبی ،هد و
باالنس نبودن و ...را تشخیص و رفع عیب کند .نکات مربوط به نگهداري را توضیح داده و
سرویسهاي ادواري را انجام دهد.
سیکل تبرید تراکمی

7

اجزاء سیکل تبرید تراکمی را بشناسد و وظیفه هر یک را بیان کند ،اجزاء سیکل را به کمک لوله
مسی وبه روش جوشکاري به هم متصل نماید ،مدار را تست کند ،وکیوم کند وشارژ روغن ومبرد را
انجام دهد.
66

-

21

تابلو برق تک فاز یا سه فاز مربوط به سیکل هاي برودتی با کنترلهاي مربوطه را طراحی و اجراء
نماید ،کابل کشی بین تابلو وتجهیزات را با اتخاذ روشهاي اصولی انجام دهد .سیستم را راه اندازي
کند .فشار و دماي نقاط مختلف سیکل را اندازه گیري نموده و عملکرد سیکل را تحلیل نماید.
عیب یابی سیکل تراکمی را انجام داده ،نسبت به رفع عیب ،تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب
اقدام کند.
کولر گازي
ساخت شاسی کولر گازي پنجرهاي را انجام داده و آن را در محل خود نصب نموده آن را راه اندازي
کند ،همچنین در صورت بروز هرگونه ایرادي آن را باز کرده ،ضمن تشخیص عیب ،آن را برطرف
نموده و دستگاه را مجددا راه اندازي کند.
8

لوله کشی مسی کولر گازي دو تکه (اسپیلت ) و لوله کشی درین را انجام دهد و بتواند یونیت

-

9

داخلی و خارجی اسپیلت نصب نموده ،مطابق با نقشه ،سیم کشی مدار فرمان و قدرت دستگاه را
انجام دهد ،وکیوم و شارژ گاز را انجام دهد و دستگاه را راه اندازي کند ،سرویس هاي ادواري
دستگاه را انجام دهد ،در صورت خرابی دستگاه را عیب یابی کند و نسبت به رفع آن اقدام نماید و
دستگاه را مجددا راه اندازي کند.
داکت اسپیلت
ساخت و نصب شاسی یونیت داخلی را انجام دهدو یونیت داخلی را در محل خود نصب کرده و
لوله کشی مسی بین یونیت داخلی و خارجی و نیز لوله کشی درین را به یونیت داخلی وصل نماید.
9

سیم کشی دستگاه را طبق نقشه انجام دهد و مسیر لوله کشی را پس از تست ازت و نشتی وکیوم
کرده ،پس از شارژ گاز راه اندازي کند .در صورت بروز هرگونه ایراد و نیاز به سرویس بتواند پس

-

9

از باز کردن دستگاه و تشخیص عیب آن را برطرف نموده و مجددا راه اندازي نماید .در صورت
تأمین گرمایش توسط کویل گرمایش دستگاه داکت اسپیلت ،اتصال لولههاي رفت و برگشت سیستم
گرمایش به کویل آب گرم را به همراه شیرآالت و اتصاالت مربوطه را انجام دهد.
کولرهاي گازي مولتی پنل
لوله کشی مسی بین پنلهاي داخلی و یونیت خارجی کولرهاي گازي چند پنله را انجام دهد ،لوله
کشی درین پنلهاي داخلی را اجراء کند .سیم کشی فرمان و قدرت بین یونیتها را انجام دهد و
11

پس از تست نشتی لوله کشی ،سیستم را وکیوم ،شارژ گاز و راه اندازي کند.
در صورت بروز نشتی در سیستم ،با فشار ازت آن را پیدا نموده و پس از برطرف کردن نشتی،

-

9

تست ،وکیوم و شارژ گاز آن را انجام دهد و مجددا راه اندازي کند .همچنین در صورت بروز
هرگونه ایرادي در سیستم پس از باز کردن دستگاه نسبت به رفع عیب و راه اندازي مجدد دستگاه
اقدام نماید.
پکیج برودتی پشت بامی ( )Roofing Package
ساخت شاسی دستگاه پکیج برودتی پشت بامی را مطابق با نقشه انجام داده ،دستگاه را به کانال
11

اصلی رفت و برگشت هوا متصل نماید ،کابل کشی برق اصلی و کنترلر دستگاه را از روي نقشه
ومطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام داده و آن را راه اندازي کند.
در صورت بروز هرگونه ایرادي ضمن عیب یابی و تشخیص ،آن را رفع نموده و دستگاه را مجددا
راه اندازي کند.
67

9

دستگاه (variabie refrigerant flow ) VRF
نقشههاي لوله کشی ارائه شده توسط شرکت سازنده را با فضاي مورد نظر انطباق داده ،پس از تهیه
صورت جنس مطابق با نقشه موجود ،لوله کشی و انشعابات بین یونیت خارجی و یونیتهاي داخلی
12

را انجام داده ،لوله کشی اجرا شده را جهت تست نشتی ،تحت فشار ازت قرار دهد.
کابل هاي فرمان و قدرت مربوط به سیستم را اجرا کند و دستگاه را در حالتهاي سرمایش و

9

-

گرمایش راه اندازي نماید.
در صورت بروز هرگونه ایراد مکانیکی و یا الکتریکی نسبت به تشخیص عیب ،رفع آن ،تعمیر و یا
تعویض قطعه معیوب اقدام نماید.
دستگاه ) GHP (Gas Heat Pump
شاسی دستگاه را مطابق با نقشه بسازد و دستگاه را بر روي آن قرار دهد ،لوله کشی مسی پنلهاي
داخلی را انجام دهد وآن را به یونیت خارجی متصل نماید .لولههاي مسی اجرا شده را به پنلها
متصل نماید و سیستم لوله کشی را با گاز ازت تست کند .و نیز لوله کشی گاز شهري را به دستگاه
13

متصل نماید

9

-

پس از کابل کشی فرمان و قدرت دستگاه را راه اندازي کند.
سرویسهاي دورهاي که توسط شرکت پیشبینی میشود را انجام داده و در صوت معیوب بودن
قطعات آن را تعمیر و یا تعویض نموده و پس از بروز هرگونه ایرادي ،آن را تشخیص و برطرف
نماید.
-

جمع
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ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی موردانتظار
روحیه همکاري در یک تیم را بدست آورد .توان سرپرستی یک تیم اجرایی را بدست آورد .دانش نظري را درعمل بکار گیرد.
داراي حس تعهد و مسئولیت پذیري شود.

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع

مؤلف

مبحث  16و  14مقررات ملی ساختمان
نشریه 128
مرجع کامل طرح واجراي تاسیسات مکانیکی

داریوش هادي زاده

کاتالوگ نصب وراه اندازي انواع تجهیزات

شرکت هاي داخلی

تاسیسات مکانیکی

شرکتهاي خارجی
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مترجم

ناشر

سال انتشار

سازمان نظام مهندسی

1397

معاونت ریاست

1395

نوآور
چمهوري

1397

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی ،فیلم و اسالید ،پرسش و پاسخ و اجراي عملی و در صورت امکان بازدید از یک
سیستم کامل تهویه مطبوع
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
فوق لیسانس تاسیسات یا مکانیک تبدیل انرژي با حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی -رفع عیب و  ) ...انجام کار در محیطهاي شبیه سازي شده ،پرسش-
هاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کارگاهی  21نفره وگروه هاي  4نفره وتجهیزات کارگاهی شامل:
کولر آبی ،زنت ،ایر واشر ،کولر گازي پنجره اي ،دو تکه ومولتی پنل ،داکت اسپیلت برج خنک کننده ،کندانسینگ یونیت ،اواپراتور
وتجهیزات سیکل تبرید ،پکیج برودتی پشت بامی ،دستگاه  ،VRFدستگاه  ،GHPتابلوهاي برق تک فاز وسه فاز با کنترلهاي مربوط
به سیستم هاي برودتی وانواع اندازه گیرها ،دستگاه جوش برق وگاز ،وانواع آچارو ...
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 -17-3درس تهویه مطبوع 2
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :تهویه مطبوع 1
هم نیاز:

نظري

عملی

2
32

-

هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان درس با اجزاء سیستم هاي تهویه مطبوع تابستانی مجهز به چیلر آشنا شود .قطعات تشکیل دهنده
چیلر هاي تراکمی و جذ بی را بشناسد ،توانایی انتخاب وکاربا چیلرها را بدست آورد..

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

مقدمه
سیکل تبرید تراکمی تبخیري را شرح دهد؛ و نقش اجزاء تشکیل دهنده آن (کمپرسور ،کندانسر،
اواپراتور وشیر انبساط ) را در سیکل بیان کند.
1

نقش مبرد در سیکل هاي برودتی را بیان کند وانواع آن را نام ببرد.
خواص مبرد ها را بیان نماید.

4

-

با دیاگرام  P-Hمربوط به مبردها آشنا شود .مناطق سوپرهیت ،اشباح ،سابکولد وخطوط مایع وبخار
اشباع را بشناسد .و خطوط ثابت فشار ،آنتالپی ،آنتروپی ،حجم مخصوص ودما را مشخص نماید.
نقش چیلر هاي تراکمی را در تهویه مطبوع تابستانی توضیح دهد.
سیکل استاندارد تبرید تراکمی تبخیري را در دیاگرام  P-Hترسیم نماید.
2

پارامترهاي سیکل استاندارد تبرید تراکمی تبخیري مربوط به یک چیلر تراکمی را در  P-Hدیاگرام
حداقل دو نوع مبرد HFCبررسی ومقایسه نماید.

4

-

روابط مربوط به کار کمپرسور ،گرماي دفع شده در کندانسر ،اثر تبرید ،جرم وحجم مبرد جریانی در
سیکل ،توان کم پرسور ،ظرفیت حرارتی کندانسر وضریب عملکرد را بنویسد ومحاسبه نماید .دبی
آب جریانی را در کندانسر و اواپراتور آبی محاسبه نماید
وظیفه کمپرسور را شرح دهد و انواع کمپرسور هاي باز ،بسته ونیمه بسته را توضیح داده و تفاوت
آنها را بیان کند .ومزایا ومعایب هر کدام را شرح دهد.
3

ساختمان وعملکرد کمپرسورهاي سیلندر پیستونی ،روتاري ،اسکرال ،اسکرو وسانتریفوژ را شرح

2

-

دهد.
خواص فیزیکی و شیمیایی روغن ها رابیان کند و روشهاي روغن کاري کمپرسورها را شرح دهد.
علت بکار گیري کنترل ظرفیت در چیلر را توضیح دهد.
4

روشهاي کنترل ظرفیت در انواع چیلرها را بیان کند.

2

-

کنترل ظرفیت درانواع کمپرسورها را شرح دهد.
5

کندانسر را تعریف کند ونقش آن را در سیکل تبرید تراکمی توضیح دهد.
انواع کندانسر هاي آبی وهوایی را در چیلر ها شرح دهد .و با توجه به منحنی  P-Hمقایسه نماید.
71

2

-

محدودیت استفاده از کندانسرهاي آبی وهوایی را بیان کند.
علل رسوب گذاري در کندانسر آبی وروشهاي رسوب زدایی را توضیح دهد.
کندانسر تبخیري را شرح دهد.
برج خنک کننده را تعریف کند.
اجزاء تشکیل دهنده برج خنک کننده را نام ببرد وتوضیح دهد.
6

انواع برج خنک کننده را از نظر جنس (چوبی ،فلزي وفایبر گالس ) ،فشار مثبت یا منفی (فن هاي

2

-

دمنده یا مکنده ) ،ورود آب (ریزشی یا پاششی ) و خشک یا تر را شرح دهد.
پارامترهاي انتخاب برج خنک کننده را شرح دهد .وانتخاب نماید.
نقشه لوله کشی بین کندانسر ،برج خنک کننده وپمپ را ترسیم نماید ومدار را شرح دهد.
7

راندمان پمپ هاي سانتریفوژ را شرح دهد.

2

-

قدرت پمپ سانتریفوژ را محاسبه نماید.
مشخصات پمپ برج خنک کننده را شرح دهد ومدل پمپ مناسب را انتخاب کند.
8

مواردي که در نصب پمپ باید رعایت شود را توضیح دهد.

2

-

چگونگی ساخت فونداسیون را ازروي نقشه توضیح دهد.
نقش شیر انبساط را در سیکل تبرید شرح دهد .وعملکرد آن را در دیاگرام ( ) P-Hترسیم نماید.
نحوه انجام سوپرهیت بخار مبرد در اواپراتور را شرح دهد.
لوله مویین را توضیح دهد .مزایا ومعایب آن را بیان کند.
شیر انبساط خودکار را شرح دهد و با لوله مویین مقایسه کند
شیر انبساط ترموستاتیکی را شرح دهد.
9

شیر انبساط ترموستاتیکی با اکوآالیزر (متعادل کننده ) داخلی را توضیح دهد وساختمان آن را
تشریح نماید.

2

-

شیر انبساط ترموستاتیکی با لوله اکوآالیزر (متعادل کننده ) خارجی را توضیح دهد وساختمان آن را
تشریح نماید.
شیر انبساط مواج بخش فشارقوي وفشار ضعیف را شرح دهد.
شیر انبساط برقی را شرح دهد.
پارامترهاي انتخاب شیر انبساط را توضیح دهد.
اواپراتور را تعریف کند.
انواع اواپراتور را نام ببرد(.اواپراتور خشک واواپراتور مطرب)
کویل انبساط مستقیم را شرح دهد.
11

اواپراتور هاي پوسته و لوله وصفحه اي را شرح دهد ومقایسه نماید.

2

-

اواپراتورهاي مرطوب با شیر انبساط مواج را توضیح دهد.
مدار لوله کشی آب اواپراتور و دستگاهها را شرح دهد.
تجهیزات فرعی که ممکن است در سیکل چیلرهاي تراکمی بکار گرفته شود را نام ببرد.
11

تله روغن را شرح دهد .ونقش آن را درسیکل هاي برودتی بیان کند.
71

2

-

رسیور را شرح دهد ونقش آن را در سیکل هاي برودتی بیان کند.
اثرات وجود رطوبت در سیکل هاي برودتی را شرح دهدوعلل پیدایش رطوبت در سیکل را توضیح
دهد.
نقش فیلتر درایر (صافی وخشک کن ) را در سیکل هاي برودتی توضیح دهد وانواع آن را شرح
دهد.
شیشه رویت (سایت گالس ) را شرح دهد.
نشان دهنده رطوبت را توضیح دهد
هدف از نصب مبدل حرارتی را در سیکل هاي برودتی توضیح دهد .واثر آن را در منحنی () P-H
ترسیم نماید.
ساختمان مبدل حرارتی را شرح دهد.
چیلرهاي آب خنک و هوا خنک را از جهات مختلف (محدودیت هاي اقلیمی OP،یا  EERیا PLIV
12

) با هم مقایسه کند.
چیلرهاي با کمپرسور سیلندر پیستونی ،اسکرال ،اسکرو و سانتریفوژ ارا از جهات مختلف

2

-

(محدودیت هاي اقلیمی SEER،EER ،COP،و  ) PLIVبا هم مقایسه کند.
چیلر جذبی را شرح دهد.
اجزاء چیلر جذبی را نام ببرد.
نقش ژنراتور ،کندانسر ،اواپراتور و ابزوربر را شرح دهد
میزان فشار در قسمتهاي مختلف سیکل را توضیح دهد.
13

نقش جاذب ومبرد را در سیکل بیان نماید.

2

-

خواص لیتیوم برماید را بیان کند.
نقش آب مقطر را در سیکل را توضیح دهد.
سیکل عملکرد چیلر تک اثره را ترسیم نماید و توضیح دهد.
نقش مبدل حرارتی را در سیکل چیلر جذبی را بیان کند.
در صد غلظت لیتیوم برماید وآب مقطر را درنقاط مختلف سیکل مشخص نماید( .نمودار P-T-Xرا
شرح دهد )
آنتی کریستال را بیان کند ،کریستال شدن را شرح دهد ،وروشهاي رفع آن را توضیح دهد.
14

نقش کرمات ،مولیبدات والکل را در سیستم شرح دهد.

2

-

اهمیت جلو گیري از نفوذ هوا به سیکل را توضیح دهد .وروشهایی تخلیه هواي نفوذي را شرح
دهد .چیلر هاي جذبی از نظر انرژي مصرفی نام ببرد
انواع
چیلر هاي جذبی آب گرم ،آب داغ ،بخار وشعله مستقیم را با هم مقایسه کند.
مدار لوله کشی چیلر آبگرم وآبداغ را ترسیم نموده وشرح دهد.
مدار لوله کشی چیلر جذبی بخار فشار پایین ( ) 15PSIرا ترسیم نموده و توضیح دهد.
15

2

نقش شیر هاي را در مدار شرح دهد.
انواع چیلر جذبی بخار تک اثره ودو اثره را مقایسه کند.
ومیزان ضریب عملکرد را در آنها بررسی نماید
72

-

چیلر جذبی و تراکمی را از جهات مختلف (محدودیت هاي اقلیمی ،انرژي مصرفی و ،COP
 SEER،EERو  ) PLIVبا هم مقایسه کند.
32

جمع

-

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
خودباوري جهت حضور در فضاي کار تهویه را بدست آورد .استفاده دانش را درعمل بدست آورد .روشهاي کسب اطالعات از
بازار را بداند ...توان استفاده از کاتا لوگ دستگاهها را کسب کند

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مؤلف

Prancipel of refrigeration

راهنما کاربرد چیلر تراکمی

 j.Dossatحاج سقطی -سید احمد
ASHRAE

هند بوک سیستم هاي سرمایشی
کاتالوگ شرکت ساري پویا

مترجم

ناشر
دانشگاه علم

سال انتشار
1391

جعفري

وصنعت

رامین تابان

خانه روشنا

1395

رامین تابان

خانه روشنا

1396

شرکت ساري پویا

شرکت ساري

 1391به بعد

پویا
کاتالوگ چیلرهاي تراکمی

CARRIER

 2111به بعد

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس یا دکتري با سوابق تجربی کار درحیطه تاسیسات تهویه مطبوع
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
(سخنرانی ،مباحثهاي و.)...
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،مشاهده رفتار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
تخته هوشمند و ویدئو پروزکتور
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 -18-3درس کارگاه تهویه مطبوع 2
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :کارگاه تهویه مطبوع 1
هم نیاز :تهویه مطبوع 2

نظري

عملی

-

3
144

هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان درس اجزاء موتورخانه تهویه مطبوع تابستانی مجهز به چیلر را نصب نماید؛ راه اندازي کند .عیب
یابی نماید رفع عیب کند ونگهداري کند.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

نقشه فلو دیاگرام موتورخانه تهویه مطبوع دوفصلی مجهز به چیلر تراکمی یا جذبی ،دیگ آبگرم،
1

پمپهاي سیرکوله ،منابع آبگرم مصرفی ،سختی گیر ،برج خنک کننده ویا کندانسر هوایی و ...را با
نقشه استقرار تجهیزات تطبیق دهد .فونداسیون ویا شاسی دستگاهها را بسازد و دستگاهها را در محل

-

9

پیش بینی شده استقرار دهد.
محل کلکتور ها را مشخص کند و بعد از ساخت نصب نماید.
2

9

شیرها ي سرویس ،شیرهاي کنترلی ،شیرهاي یکطرفه ،صافی ها و تجهیزات مورد نیاز را طبق نقشه
برروي دستگاهها ویا کلکتورها نصب نماید.
لوله کشی بین دستگاهها را طبق نقشه ،با لوله سیاه و به روش جوش برق یا گاز (طبق مقررات ملی
ساختمان ) انجام دهد( .لوله کشی آب بهداشتی با لوله گالوانیزه وبه روش فیتینگی انجام شود )
در صورت استفاده از چیلر تراکمی با کندانسر هوایی لوله کشی مسی مربوط به خط گاز داغ (بین
کمپرسور وکندانسر ) وخط مایع (بین کندانسر واواپراتور ) را انجام دهد.

3

لوله کشی سوخت را انجام دهد.

-

54

ساپورتهاي مناسب لوله را با روشهاي مناسب واستاندارد اجراء نماید .دود کش بویلر نصب کند.
سیستم لوله کشی را با فشار استاندارد تست کند.
تجهیزات نشان دهنده و کنترلی مانند ترمومترها ،مانومترها ،ترموستات ها ،فلو سوئیچ ها ،کنترل هاي
فشار و شیر هاي اطمینان و  ...را نصب نماید.
4

لوله هاي آبگرم دستگاهها ،آبگرم مصرفی و آبسرد خط چیلر را بعد از رنگ آمیزي با عایق مناسب
(االستومري یا پشم شیشه ) بپوشاندو دودکش را با پشم سنگ عایق کند.

-

9

تابلو برق موتور خانه را نصب کند.
سینی کابل را در محل هاي پیش بینی شده نصب کند و لوله هاي فوالدي مربوط به سیم کشی را
5

طبق نقشه اجراء نماید.

18

کابل کشی وسیم کشی مربوط به دستگاهها را طبق نقشه انجام دهد وتوسط گلند به الکتروموتور
دستگاهها متصل کند .دستگاهها را به سیم کشی ارت متصل کند.
74

موتور خانه را آب گیري کرده وهواگیري نماید.
6

برق دستگاهها را وصل کرده پمپ ها را استارت کند .وعملکرد گردش آب را بررسی وشیر هاي
کنترلی را تنظیم نماید .موتور خانه تهویه مطبوع را راه اندازي کند.

-

9

عملکرد تجهیزات موتور خانه را بررسی نموده و عیب هاي احتمالی را رفع نماید.
 .عملیات راه اندازي چیلر تراکمی یا جذبی را در یک موتورخانه آماده تهویه مطبوع شامل وکیوم
7

دستگاه ،شارژ مواد (مبرد جاذب ،روغن و ،) ...وصل کردن کابل اصلی برق ،انجام تنظیمات و ...را

-

9

طبق دستورالعمل کارخانه سازنده را انجام دهد
عیب یابی چیلر هاي تراکمی مانند نشتی مبرد ،کمبود مبرد ،اضافه بودن مبرد ،کمبود روغن در
کمپرسور ،کثیف بودن کندانسر ،رسوب داشتن کندانسر ،هوا داشتن کندانسر ،ضعیف شدن کمپرسور،
8

گرفتگی فیلتر درایر ،وجود رطوبت در سیستم ،تنظیم نبودن شیر انبساط ،اشکاالتی که باعث عملکرد

-

9

کنترلهاي فشار باال ،کنترل فشار پایین ،ترموستات آب برگشت ،کنترل آنتی فریز ،کنترل فلو سویچ،
کنترل هاي الکتریکی مانند اورلود ،فیوز و...می شود را بررسی کند ورفع عیب نماید.
عیب یابی چیلر هاي حذبی مانند کثیف بودن کندانسر ،رسوب داشتن کندانسر ،سرد ویا گرم شدن
آب برج خنک کننده ،پایدار نبودن وکیوم و وجود نشتی در چیلر ،تنظیم نبودن میزان لیتیوم برماید،
9

تنظیم نبودن میزان آب مقطر ،کمبود مولیبدات ،کمبود الکل ،عواملی که باعث کریستال می شود،
اشکاالتی که بر اثر عملکرد نا مطلوب پمپ مبرد و پمپ محلول ایجاد می شود و اشکاالتی که

-

9

باعث عملکرد کنترلها مانند :ترموستات آب رفت ،کنترل آنتی فریز ،کنترل فلو سویچ ،کنترل هاي
الکتریکی مانند اورلود ،فیوز و...می شود را بررسی کند ورفع عیب نماید.
چک لیست مناسب با تجهیزات موتور خانه را طراحی نماید .وبازدید هاي روزانه مانند ثبت دما و
11

فشار در ورودي وخروجی دستگاهها ،سطح آب در منابع و ...را انجام دهد و عملکرد دستگاهها را
تحلیل کند.
سرویسهاي مربوط به موتورخانه شامل :انجام سرویسهاي ادواري دستگاهها مانند گریسکاري

11

-

9

یاتاقانها وبلبرینگها ،تمیز کردن وشستشوي فیلتر ها وصافی ها ،رسوب گیري کندانسر به روش
شیمیایی (اسید شویی ) ومکانیکی ،آچارکشی ،تنظیم لرزه گیرها ،بازدید و تمیز کردن کوره بویلر و
دودکش ،تمیز کردن تابلو برق ،آچارکشی و آمپر گیري ،و  ...را انجام دهد.
-

جمع

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تقویت روحیه اجراي کار تیمی ،احساس مسئولیت نسبت به انجام وظایف محوله ،مدیریت یک تیم اجرایی ،برنامه ریزي
و پی گیري کار ها تا رسیدن به هدف تعیین شده،
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ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

مبحث  14و  16مقررات ملی ساختمان

سازمان نظام مهندسی

1397

نشریه 128

معاونت ریاست

1397

طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان

وحید وکیل الرعایا

جمهوري
صانعی

1394

مرجع کامل طرح واجراي تاسیسات مکانیکی

داریوش هادي زاده

نوآور

1397

گنجینه تاسیسات

2117

Attention to detail

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
فوق لیسانس تاسیسات یا مکانیک تبدیل انرژي با حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی ،فیلم و اسالید ،پرسش و پاسخ و در صورت امکان بازدید از یک سیستم کامل تهویه
مطبوع

روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی -رفع عیب و  ) ...انجام کار در محیطهاي شبیه سازي شده ،پرسش-
هاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کارگاه  21نفره و گروههاي کارگاهی  2نفره
چیلر تراکمی با کندانسر هوایی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید چیلر تراکمی با کندانسر آبی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید ،چیلر
جذبی با آبگرم با ظرفیت  31الی  51تن تبرید ،چیلر جذبی شعله مستقیم با ظرفیت  21الی  41تن تبرید برج خنک کننده متناسب با
ظرفیت چیلرها ،پمپهاي زمینی و ...دستگاه جوش برق وانواع آچار و.

76

 -19-3درس نقشه کشی با رایانه 1
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :نقشه کشی تاسیسات 1

نظري

عملی

1
16

1
48

هم نیاز- :
هدف کلی درس :انتظار می رود فراگیر پس از پایان درس با نرم افزار نقشه کشی  Autocadآشنا شده و نقشه هاي تاسیسات را با
کمک این نرم افزار ترسیم نماید.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
رئوس محتوا

ردیف

زمان یادگیري
(تعداد ساعت)
نظري

عملی

1

کاربرد نرم افزار اتوکد و مزایا و معایب این نرم افزار را در مقایسه با سایر نرم افزارهاي مشابه

1

3

2

بشناسد.
فایل هاي مورد نیاز براي نصب نرم افزار اتوکد را بشناسد و وظیفه هر فایل را شرح دهد.

1

3

3

نحوه نصب نرم افزار اتوکد را فراگیرد.

1

3

4

با محیط نرم افزار ،نحوه اجرا کردن فرمانها و ورود مختصات آشنا شود.

1

3

5
6
7

با دستورات ترسیمی آشنا شود:
Line, Circle, Point, Arc, Ellipse, Rectangle, Pline, Multiline
با دستورات ویرایشی آشنا شود:
Copy, Stretch, Scale, Rotate, Mirror, Break, Offset, Fillet, Explode, Array,
Erase, Extend, Move
با دستورات نمایشی آشنا شود:
Pan, Zoom, Aerial view, Redraw, Regen

8

با متن نویسی Text, Mtext, Style ،و دستور هاشور آشنا شود.

9

نحوه اندازه گذاري و تعریف سبک اختصاصی اندازه گذاري را فرا گیردDimension Style .

11

خواص اشیا مانند  Color, Line type, Line weight, Layerرا بشناسد.

11

با مفهوم الیه ها و استفاده از قابلیت هاي آن و همچنین تعریف ضخامت قلم آشنا شود.

4

1

12

3

1

3

1

3

12

با محیط سه بعدي در اتوکد و دستورات پایه سه بعدي آشنا شود.

1

3

13

دستورهاي کمک ترسیمی را بشناسد Object snap

1

3

14

بالک هاي تاسیساتی (مانند پمپ ها ،شیرآالت و  )...را ایجاد ،مدیریت و استفاده نماید.

1

3

15

ذخیره ي فایل در ورژن هاي مختلف اتوکد را فراگیرد.

16

تبدیل فرمت  dwgبه سایر فرمت ها مانند  pdfرا فراگیرد.

1

3

17

چند نمونه از نقشه هاي تاسیسات مکانیکی را بعنوان پروژه کالسی انجام دهد.

1

3

16

48

جمع

77

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی انجام یک پروژه ،افزایش قدرت تصمیم گیري ،آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید ،افزایش دقت و برنامه ریزي در اجراي
یک کار ،سرعت بخشیدن به کار ها باحفظ دقت در امور

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع
 Helpنرم افزار اتوکد

شرکت اتودسک

طراحی با اتوکد

دبلیو گیب ،جان

سایت شرکت Autodesk

Autodesk

ناشر

مترجم

ققنوس

سال
انتشار

اتودسک

2117

انتشارات ققنوس

1379

Autodesk

2119

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
لیسانس یا فوق لیسانس ترجیحا در رشته تاسیسات و سوابق کاري مرتبط
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی،
مطالعه موردي و.)...
تدریس در سایت بطوري که هر فراگیر بطور مستقل یکدستگاه رایانه داشته باشد ،بهمراه تخته هوشمند جهت آموزش فرامین

روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پوشه مجموعه کار ،ارایه ،خودسنجی ،تولید و ترسیم نقشه هاي کامپیوتري و...
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس کالس  21نفره و گروههاي عملی  2نفره
سایت دانشگاه ،کامپیوتر به تعداد دانشجویان و همچنین قابلیت  Screen Mirrorاز طریق مانیتور و یا پروژکشن مانیتور مدرس
براي فراگیران.
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 -21-3درس زبان فنی
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :زبان خارجی

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :آشنایی با واژه هاي انگلیسی و معادل آن در زبان فارسی در تاسیسات بهداشتی ،حرارت مرکزي ،تهویه مطبوع
وبرودتی توانایی ترجمه متون تخصصی از انگلیسی به فارسی و توانایی استفاده از کاتالوگهاي تخصصی را فرا گیرد

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

2

رئوس محتوا

واژهها و متون تخصصی مربوط به تاسیسات ،تلفظ واژهها -خواندن و ترجمه فارسی متون
تخصصی  -ارائه شکلها و متنهاي مناسب براي تمرین
واژهها و متون تخصصی مربوط خواص فیزیکی شامل :چگالی-وزن مخصوص – حجم مخصوص
– رطوبت مخصوص  -رطوبت نسبی– درجه حرارت خشک ،تر ،نقطه شبم – گرما – آنتالپی -

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

4

-

4

-

آنتروپی
3
4
5
6

واژهها و متون تخصصی مربوط به تاسیسات بهداشتی ساختمان را فراگیرد و از کاتالوگ ها ي
مربوطه استفاده کند و تمرینهاي مناسب را انجام دهد
واژهها و متون تخصصی مربوط به تاسیسات حرارت مرکزي با آبگرم ،هواي گرم وبخار را
فراگیرد؛ و از کاتالوگ ها ي مربوطه استفاده کند و تمرینهاي مناسب را انجام دهد
واژهها و متون تخصصی مربوط به تاسیسات تهویه مطبوع را فراگیرد و از کاتالوگ ها ي مربوطه
استفاده کند و تمرینهاي مناسب را انجام دهد
واژهها و متون تخصصی مربوط به تاسیسات تهویه مطبوع را فراگیرد و از کاتالوگ ها ي مربوطه
استفاده کند و تمرینهاي مناسب را انجام دهد

جمع

4

-

8

-

8

-

4

-

32

-

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
عالقه مند شدن نسبت به مطالعه متون خارجی جهت کسب اطالعات در حوزه کاري خود ،تهیه کتب وکاتالوگهاي انگلیسی ومطالعه
آن ،سرکشی به سایت شرکتهاي تولیدي ،ارتباط با شرکتهاو گروههاي تولیدي ویا تحقیقاتی خارجی در بخش تاسیسات.

79

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
کتاب انگلیسی براي دانشجویان رشته تاسیسات

مؤلف

مترجم

حسن مولوي

ناشر
سمت

کتابهاي مختلف به زبان انگلیسی در حوزه تاسیات

سال انتشار
1397
 2111به بعد

مکانیکی از ناشرین معتبر
کاتالوگهاي مختلف انگلیسی مربوط به شرکتهاي

شرکتهاي تولیدي

معتبر تولیدي

 2115به بعد

د ـ استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تخصصی و تجربی)
کارشناسی ارشد تاسیسات یا باالتر
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،آزمون هاي کتبی ،پرسشهاي عینی و انشایی ،مشاهده رفتار
مساحت ،تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس مجهز به ویدیوپرژکتورو تجهیزات سمعی و بصري
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 -21-3درس مکانیک سیاالت
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز :ریاضی عمومی 1
هم نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هدف کلی درس :آشنایی با اصول مکانیک سیاالت و کاربردهاي آن باالخص در لولهکشی و آبرسانی

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري (تعداد
ردیف

ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

خواص سیال :تعریف مکانیک سیاالت و سیال ،تعریف لزجت ،قانون لزجت نیوتن ،ضریب
1

لزجت دینامیک و سینماتیک ،سیال نیوتنی و غیر نیوتنی ،چگالی ،چگالی نسبی ،تراکمپذیري،

4

-

غلظت ،فشار بخار ،کشش سطحی ،موئینگی
استاتیک سیاالت :تغییرات فشار با ارتفاع در سیالهاي تراکمناپذیر و تراکمپذیر ساکن ،فشارهاي
2

مطلق و نسبی ،روشهاي اندازهگیري فشار ،انواع مانومترها و معادالت آنها ،نیروي فشاري وارد
بر سطوح صاف افقی و مورب و سطوح منحنی و مرکز فشار این موارد ،نیروي شناوري،

11

-

نیروهاي وارد بر اجسام غوطهور و شناور
دینامیک سیاالت:
تعاریف :جرم معیار و حجم معیار ،خط جریان ،لوله جریان ،خط میسر ،خط رگه
انواع جریانهاي سیال :داخلی و خارجی ،یکنواخت و غیریکنواخت ،پایا و گذرا ،لزج و
غیرلزج ،الیهاي و آشفته ،چرخشی و غیرچرخشی ،ایدهآل و حقیقی ،یکبعدي و دوبعدي
قوانین بقاء:
اصل بقاي جرم :معادله پیوستگی به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریانهاي مختلف ،دبی
3

11

جرمی و دبی حجمی

-

اصل بقاي انرژي :معادله انرژي به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریانهاي مختلف (بدون
اثبات) ،معادله برنولی ،انرژي در دسترس ،افت انرژي در مسیر جریان ،خطوط تراز انرژي و
هیدرولیکی ،کاربردهاي معادله انرژي در مخازن آب ،پمپها ،سیفون و لوله پیتوت
اصل بقاي اندازه حرکت :معادله اندازه حرکت به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریانهاي
مختلف (بدون اثبات) ،معرفی معادله ناویر -استوکس ،کاربردهاي معادله اندازه حرکت در جت
آب ،زانویی ،انبساط ناگهانی و پرش هیدرولیکی
جریان لزج :آزمایش رینولدز ،عدد رینولدز ،عدد رینولدز بحرانی ،جریان الیهاي درون لوله
مدور ،معادله هاگن پوسوله ،افت فشار و افت هد ،جریان آشفته داخل لوله ،معادله دارسی-
4

وایسباخ ،ضریب اصطکاک ،معادله کلبروک ،زبري سطح ،معادله نیکورادز ،نمودار مودي ،فرمول

8

-

بالزیوس ،افتهاي موضعی شامل انبساط و انقباض ناگهانی و تدریجی ،زانوییها ،شیرها ،سه-
راهی
32

جمع
81

-

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتطار
توجه به مواد سیال و خواص آنها ،دقت وتوجه به قوانین فیزیک واهمیت آن در محیط ،افزایش دقت وتوجه

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

)Fluid mechanics (9th edition

V. L. Streeter et al.

)Mechanics of Fluids (4th edition
)Fluid Mechanics (2nd edition

مترجم
غالمرضا ملک-
زاده

 I. H. Shamesبهرام پوستی
 Y. A. Cengel & J. M.احمدرضا عظیمیان
Kimbala

ناشر

سال انتشار

نما

1382

علوم دانشگاهی

1384

دانشگاه صنعتی
اصفهان

1392

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی و حل مساله
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی پیش از شروع درس ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سوال و مساله

مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري

82

 -22-3درس آزمایشگاه مکانیک سیاالت
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

-

1
32

هم نیاز :مکانیک سیاالت
هدف کلی درس :آشنایی با اصول اندازهگیري خواص سیال و کمیتهاي مربوط به سیال ساکن و متحرک

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

1

آشنایی با روشهاي اندازهگیري برخی از خواص سیال مانند چگالی و لزجت

-

4

2

آشنایی با روشهاي اندازهگیري فشار و انواع فشارسنجها

-

2

3

اندازه گیري نیروي فشاري وارد بر سطوح غوطهور و مرکز فشار و نیروي شناوري

-

2

4

آشنایی با وسایل اندازه گیري سرعت و دبی جریان

-

2

5

اندازهگیري دبی جریان با استفاده از برخی از وسایل اندازهگیري مانند ونتوري ،اریفیس و سرریز

-

6

6

اندازهگیري نیروي حاصل از برخورد جت آب با سطوح صاف و منحنی

-

2

7

انجام آزمایش رینولدز

-

2

8

اندازهگیري افت فشار در لوله مستقیم با جریانهاي آرام و آشفته

-

2

9

اندازهگیري افتهاي موضعی ناشی از شیرها و اتصاالت متداول در یک سیستم لولهکشی

-

2

11

آزمایش پمپ گریز از مرکز

-

2

11

آزمایش پمپهاي سري و موازي

-

2

12

آزمایش کاویتاسیون

-

2

13

آزمایش ضربه قوچ

-

2

-

32

جمع

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد نیاز
توانایی کار با انواع وسایل اندازهگیري ،افزایش دقت در انجام کار ،همکاري ومشارکت در انجام کارهاي مشترک ،مسئولیت پذیري

83

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

جزوه آزمایشگاه تهیه شده بر اساس دستگاههاي
موجود
دستورالعملهاي دستگاههاي موجود
کتابهاي مکانیک سیاالت

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
کارشناسی ،کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی و انجام آزمایش تکی یا گروهی
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
تهیه گزارش آزمایش و آزمون کتبی ،شفاهی یا عملی
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس آزمایشگاه  21نفره و گروههاي آزمایشگاهی  2نفره
آزمایشگاه مجهز به کلیه تجهیزات آزمایشی مورد نیاز
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 – 23-3درس کارآموزي

نظري

نوع درس :تخصصی

عملی

تعداد واحد

پیشنیاز- :

تعداد ساعت

هم نیاز- :

2
241

1

هدف کلی درس :آشنایی با شرایط کار و تجربه اندوختههاي خود در محیط کار واقعی

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

انجام کارآموزي در کارخانجات بزرگ تولید دستگاههاي حرارت مرکزي وتهویه مطبوع و یا پروژه
1

هاي ساختمانی در حال ساخت که به مرحله اجراي تاسیسات مکانیکی رسیده است ویا پروژه هاي

-

نگهداري تاسیسات حرارت مرکزي و تهویه مطبوع در ساختمانهاي اداري ،تجاري ویا صنایع که

241

زیر نظر مدرس آگاه و متعهد در محیطی سالم ازنظر اخالقی انجام میشود.
-

جمع

241

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تامل و همکاري با یک تیم اجرایی تحت مدیریت تعداد واحد ،قدرت تحلیل فرایند هاي اجراي یک هدف ،مسئولیت پذیري ،تعهد
اخالقی و وظیفه شناسی در انجام کار.

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجارب)
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  3سال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه تاسیسات
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
کل درس بهصورت عملی است و دانشجو کلیه آموختههاي خود در دانشگاه را در موسسه محل کارآموزي و طبق راهنماییهاي و
سرفصلهاي تعیینشده توسط مدرس کارآموزي انجام دهد
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
دانشجو توسط سرپرست کارآموزي در محل کارآموزي و اخذ گزارش از دانشجو توسط مدرس مربوط و انجام دفاعیه دانشجو
تحت نظر مدرس کارآموزي انجام میشود.
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کار عملی در محل کارآموزي با تائید مدیر گروه و زیر نظر مدرس کارآموزي انجام میشود
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 -24-3درس حفاظت از محیط زیست
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فراگیر پس از گذ راندن این درس اهمیت حفظ محیط زیست را بداند ،آلودگیهاي هوا ،آب ،خاک وصوت را بشناسد
و راههاي کنترل وکاهش آلودگی ها را تشریح کند.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

مقدمه
اهمیت حفظ محیط زیست ،وضعیت محیط زیست در جهان وایران ،خطراتی که محیط زیست
1

2

را تهدید می کنند را توضیح دهد .واثرات اقتصادي هوا ،آب ،خاک وصوت آلوده را شرح دهد.

پروتکل هایی که جهت حفظ محیط زیست در سطح جهان مطرح می باشد و مورد پذیرش
ایران نیز قرار گرفته است را توضیح دهد.

3

راههاي کنترل آلودگی هوا را بیان کند.

4

هواي پاک و هواي آلوده را تعریف کند.

5

روش هاي اندازه گیري آلودگی هوا را توضیح دهد.

6
7
8

2

-

1

-

1

-

استاندارد هاي هواي سالم را بیان کند.

1

-

آالینده هاي مهم هوا را شرح دهد.

1

-

1

-

نقش سازمان حفاظت از محیط زیست ایران واقدامات موثر در خصوص تعهدات زیست
محیطی را توضیح دهد
منابع تولید آالینده هاي هوا از جمله وسائط نقلیه موتوري ،خاکروبه هاي شهري وزباله سوزها،

9

صنایع و کارخانجات ،نیروگاهها و سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی ساختمانها را در آلودگی

2

-

هوا توضیح دهد .ورابطه صرفه جویی انرژي وکاهش آلودگی هوا را شرح دهد.
11
11

روشهاي دفع زباله هاي بیمارستانی ،زباله حاصل عملیات رادیو اکتیو و  ...را توضیح دهد
اهمیت و لزوم تنظیم سوخت و هوا در مشعل کوره ها ،بویلرها ،چیلرها ي جذبی و  ...براي
جلو گیري از آلودگی هوا را بیان کند.

12

مشخصات سوختهاي پاک را شرح دهد.

13

اجزاي محصوالت احتراق را نام ببرد ومیزان مجاز آن را شرح دهد.

14

آالینده هاي مواد سوختی شامل:
اثرات مخرب گاز منواکسیدکربن ،دي اکسی کربن ،اکسیدهاي نیتروژن () NOXوذرات معلق در
86

1

-

1

-

1

-

1

-

هوا را شرح دهد
15

چگونگی کاهش اکسیدگوگرد از گازوئیل و حذف سرب از بنزین را توضیح دهد.
اثرات زیست محیطی گازهاي گلخانه اي وپروتکل هاي تصویب شده در این خصوص مانند

16

پروتوکل مونترال  ،1987کنوانسیون وین  ،1985پروتکل پاریس و  ...را توضیح دهد
عوامل تاثیر گذار در تخریب الیه ازون ونقش مبردهاي جایگزین در صنعت تبرید را شرح دهد

1

-

2

-

1

-

18

تفاوت سوختهاي گازي ومایع را از نظر میزان آلوده کردن هوا بیان کند.

1

-

19

کیفیت هواي محیط هاي بسته وکنترل آلودگی هواي اگزاست فضاهاي صنعتی را توضیح دهد

1

-

21

خواص آب پاک و آب آلوده را توضیح دهد.

21

آلودگی صنعتی و بهداشتی آب را تشریح کند.

1

-

22

اثرات آلودگیهاي آب بر بهداشت انسانها را بیان کند.

23

منابع آلوده کننده آب ها را تشریح کند.

2

-

1

-

2

-

1

-

1

-

17

24
25
26
27
28
29
31
31

روشهاي تصفیه یا پیش تصفیه ودفع فاضالب هاي بیمارستانی بمنظور حفاظت از سفره هاي
آببهاي زیر زمینی را توضیح دهد
نقش صنایع وتاسیسات گرمایشی وسرمایشی در آلودگی آب را بیان کند .ورابطه صرفه جویی
انرژي وکاهش آلودگی آب را شرح دهد.
فرآیند جمع آوري وانتقال موادجامد وزائد را بیان کند
روشهاي تفکیک و باز یافت مواد زائد جامد (زباله ها ) را شرح دهد
اثرات آلودگی رودخانه ها ،دریا ها ،دریاچه ها را بر منابع طبیعی و حیاتی توضیح دهد.

-

روش کنترل ،تصفیه ودفع فاضالبهاي صنعتی ،ساختمانهاي تجاري ،عمومی ومسکونی را
2

تشریح کند.
اهمیت سالمت خاک را توضیح دهد.

-

تاثیر کاربرد کود هاي طبیعی و شیمیایی در آلودگی خاک را شرح دهد؛ و اثر آن را در اقتصاد و
1

زندگی انسانها توضیح دهد.
صوت را تعریف کند ،واحد اندازه گیري صوت را بشناسد آلودگی صوتی واثر منفی آن را بر

32

انسان بیان کند ،آلودگی صوتی ناشی از دستگاهها وتجهیزات صنعتی وتاسیساتی را بیان کند

33

وراههاي پیشگیري از آسیب آن را توضیح دهد.
روشهاي کاهش آلودگی صوتی را شرح دهد.

جمع

87

2

-

1

-
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-

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
احساس مسئولیت در قبال آینده محیط زیست ،نگران شدن از وضعیت موجود در محیط زیست ،مشارکت در گروههاي دوستدار
محیط زیست

ج -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع
آلودگی محیط زیست (علل
مخاطرات وراه حلهاي کاهش)

مؤلف
محمدي روزبهانی ومهندس
امامی راد

آلودگی محیط زیست

دکتر مینو دبیري

هوا ،آب ،خاک ،صوت

سهاره بشیري بد

مجموعه قوانین ومقررات محیط
زیست

مترجم

دکتر چوبکار  -کاکولکی -

ناشر
جهاد دانشگاهی

1397

دانشگاه امیر کبیر
اتحاد

ناصر قاسمی

سال انتشار

بهنامی

1392
1395

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس مهندسی محیط زیست با تجربه کار عملی و آزمایشگاهی
فوق لیسانس تاسیسات با تجربه کار عملی در حوزه صرفه جویی انرژي و بهینه سازي مصرف سوخت
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي و...
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب و)...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی ارایه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی ،خودسنجی و ...
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -25-3درس اصول تعمیر و نگهداري
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند اصول سرویس ،تعمیر ،نگهداري واصول پیش گیرانه از خرابی سیستم هاي
برودتی را شرح دهد

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملی

فصل اول :مقدمه وتعاریف
الزامات تعمیر ونگهداري را تعریف کند
1

هدف از تعمیرونگهداري دررشته تاسیسات برودتی را شرح دهد

2

-

سلسله مراتب مدیریت را بیان کند
مسائل ایمنی هنگام تعمیرات را شرح دهد
فصل دوم :ماشین آالت
بررسی ماشین آالت را بیان کند
انواع ماشین آالت مورد استفاده درتاسیسات برودتی را شرح دهد
2

تجزیه و تحلیل زمان معطلی دستگاهها هنگام تعمیرات را بیان نماید

2

-

زمان کارکرد مفید دستگاهها را بیان کند
لسیت لوازم مورد نیاز ماشین آالت را بیان کند
فصل سوم :نگهداري
اصول نگهداري بهینه را توضیح دهد
2

نکات فنی سرویس ونگهداري را توضیح دهد

-

محدودیت هاي زمان کار هریک از دستگاهها را بیان کند
3

دستورالمل سرویس ونگهداري سازندگان ماشین آالت را شرح دهد
استاندارد هاي سرویس و نگهداري تجهیزات توضیح دهد
طرزاستفاده صحیح ابزارهاي سرویس ونگهداري را بیان کند

2

چک لیست هاي دوره اي هریک از دستگاهها را توضیح دهد
2

لیست قطعات یدکی هردستگاه را تهیه نماید
89

-

دسته بندي قطعات یدکی بیان نماید
روشهاي نوین انبارداري را بیان نماید
دوره هاي آموزشی جهت ارنقا دانش پرسنل را توضیح دهد
2

بهینه کردن مصرف آب وانرژي را شرح دهد

-

اصول اخذ گارانتی قطعات وتجهیزات را بیان نماید
سیستم اطالعات فنی هردستگاه را بیان نماید
روشهاي بایگانی نقشه ها واطالعات فنی هر یک از دستگاهها را توضیح دهد

2

-

فصل چهارم :هزینه هاي تعمیرونگهداري
قوانین برگزاري مناقصات را بیان نماید
-

اولویت بندي هزینه ها را انجام دهد
2

برآورد هزینه هاي آینده را انجام دهد
4

هزینه هاي اضافی را بیان کند
برآورد هزینه هاي تامین پرسنل را انجام دهد
اصول وقوانین کاروبیمه هاي پرسنل را شرح دهد

-

گزارش هزینه ها را توضیح دهد
2

ثبت قانونی هزینه ها را بیان نماید
فصل پنجم :نرم افزارها
مقدمه ومعرفی نرم افزارهاي موجود تعمیر ونگهداري سردخانه

2

-

ضرورت ایجاد و بهبود سیستم نگهداري و تعمیرات توسط نرم افزار را توضیح دهد
نرمافزار پیش گیرانه سرویس ونگهداري ) (Preventive Maintenanceراتوضیح دهد
سطوح دسترسی (الیه هاي) نرم افزار () Preventive Maintenanceراتعریف کند
5

نرم افزارپیشگیرانه تک سیستم ) (One Systemوتحت شبکه Net

6

-

( )Workرا توضیح دهد
شاخص هاي تعمیرونگهداري بکمک نرم افزار را بیان کند
فرمول شاخص متوسط زمانی بین دو تعمیر را توضیح دهد
شاخص متوسط زمانی بین دو تعمیر را بیان کند
تحلیل گزارشات وعلل خرابی ها را توضیح دهد
4

صدور دستورکارها را توسط نرم افزار شرح دهد
چک لیستها ي سرویس ونگهداري پیش گیرانه دستگاهها را شرح دهد
91

-

معرفی چند نرم افزار دیگر درزمینه تعمیر ونگهداري را انجام دهد
جمع

2

-
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ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ترویج روحیه کارآفرینی درجامعه ،افزایش عمرمفید تجهیزات ،پیشگیري بهتر ازدرمان و کاهش مصرف انرژي

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
سرویس و نگهداري تاسیسات ساختمان

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

مجتبی طباطبایی

کتابناک

1383

تعمیرات ونگهداري تجهیزات تاسیسات

سید سعید قره باقی-

موسسه فرهنگی

1396

حرارتی وبرودتی

بهزاد جعفریان

هنري دیباگران

نرم افزار مدیریت نگهداري و تعمیرات PM

دکتر محمد رضا ماه پیکر-ناصر

و TPM

محمدي

1387

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
فوق لیسانس مهندسی محیط زیست با تجربه کار عملی و آزمایشگاهی
فوق لیسانس تاسیسات با تجربه کار عملی در حوزه صرفه جویی انرژي و بهینه سازي مصرف سوخت
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،پرسشهاي عملی و انشایی

مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -26-3درس نقشه کشی با رایانه 2
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد

پیش نیاز :نقشه کشی با رایانه 1

تعداد ساعت

نظري

عملی

-

2
64

هم نیاز- :
هدف کلی درس :آشنایی با اصول نقشه کشی به کمک نرم افزار Revit mep

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

1

مقدمه اي راجع به  BIMو نرم افزار Revit MEP

-

6

2

آشنایی با ابزارهاي Option,3D and 2D Views

-

6

3

آشنایی با ابزارهاي Level, tools, unit, short keys

-

4

4

آشنایی مقدماتی با ( Revit Architecture 2115پیش نیاز نرم افزار )Revit MEP

-

6

5

آشنایی مقدماتی با پنجره هاي  Project Browserو Properties

-

6

-

4

-

4

-

4

-

4

8

آشنایی با ابزارها و امکانات ترسیمی سیستم الکتریکال  Electricalسردخانه

-

4

9

نحوه ایجاد و وارد کردن دیتیل جزئیات و ایجاد شیت بندي نقشه

-

4

11

نحوه ایجاد جداول و متره مصالح مصرفی

-

3

-

3

-

6

-

64

6
7
8
7

11
12

نحوه لینک کردن و تنظیمات فایل نقشه معماري  Revit Architectureبه محیط Revit
MEP
آشنایی با ابزارها و امکانات ترسیمی لوله کشی آب سرد و گرم و
فاضالب  Plumbingو لوله کشی سیستم هاي تبرید و سردخانه
آشنایی با ابزارها و امکانات ترسیمی سیستم تهویه مطبوع ،تبرید و سردخانه
آشنایی با ابزارها و امکانات ترسیمی سیستم آتش نشانی  Fire Protectionدر سردخانه
ها

پیدا کردن تداخلها (Clashلوله با داکت ،لوله با ستون و…) و رندر کردن محیط و
تجهیزات
آشنایی با محیط پرکاربرد Family

جمع

92

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی انجام یک پروژه ،افزایش قدرت تصمیم گیري ،آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید ،افزایش دقت و برنامه ریزي در اجراي
یک کار ،سرعت بخشیدن به کار ها باحفظ دقت در امور

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

آموزش جامع و تخصصی نرم افزار REVIT 2118

قاسم آریانی

نوآور

1397

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار REVIT MEP

داود محمدي

یزدا

1389

نرم افزار 2115 REVIT MEP

احسان مصطفوي

1394

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
لیسانس یا فوق لیسانس ترجیحا در رشته تاسیسات و سوابق کاري مرتبط
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه¬اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و:).
تدریس در سایت بطوري که هر فراگیر بطور مستقل یک دستگاه رایانه داشته باشد ،بهمراه تخته هوشمند جهت آموزش فرامین
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
ارایه پوشه مجموعه کار ،خودسنجی ،تولید و ترسیم نقشه هاي رایانه اي و...
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس (بر اساس کالس  21نفره و گروههاي آزمایشگاهی و کارگاهی  2نفرِه)
سایت دانشگاه ،رایانه به تعداد دانشجویان و همچنین قابلیت  Screen Mirrorاز طریق مانیتور و یا پروژکشن مانیتور مدرس
براي فراگیران.
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 -27-3درس اصول سیستمهاي اطفاء حریق
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز- :
هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند تجهیزات وادوات سیستم هاي مختلف اطفاء حریق را جهت فراهم نمودن
میزان قابل قبولی ازمحافظت جانی ومالی دربرابرآتش درحد استانداردهاي  NFPA75را بشناسد وقوانین مربوطه را به کار گیرد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملی

فصل اول :مقدمه
حریق ومثلث احتراق را تعریف کند
اهداف سیستمهاي اطفاء حریق رابیان کند
1

انواع حریق را بشناسد و تقسیم بندي نماید

4

الزامات واستاندارهاي اطفاء حریق را توضیح دهد

-

دستورالعمل ها وضوابط سازمان آتش نشانی را شرح دهد
کدها واستانداردها ي اعالم واطفاء حریق رابشناسد
فصل دوم :سیستم اعالم حریق
آشنایی با دتکتورها ي اعالم حریق
انواع اعالن کننده ها و نشان دهنده ها را شرح دهد
فرق بین سنسورهاي حرارتی با دودي را بیان کند
2

2

نکات نصب انواع دتکتورها را بیان کند

-

دتکتورهاي بی سیم ( ) wirelessرا بشناسد
کنترل پانل سیستم اعالم حریق را بشناسد
عالئم اختصاري دتکتورها ونشان دهنده هاي اعالم حریق را بشناسد
فصل سوم :سیستم هاي اطفاء حریق
تعاریف مقدماتی از انواع خاموش کننده هاي رایج را توضیح دهد
3

-

انواع سیستمهاي اطفاء حریق را شرح دهد
سیستم خاموش کن گاز دي اکسید کربن  CO2را توضیح دهد

94

4

سیستم خاموش کن با پودر خشک را توضیح دهد
سیستم خاموش کن با کف و هوا (فوم) را توضیح دهد
سیستم خاموش کن با هالون  1311را توضیح دهد
مشخصات هریک از کپسول هاي سیستم هاي فوق راشرح دهد
خصوصیات شیمیایی مواد هریک از کپسول هاي سیستم هاي فوق راشرح دهد
تجهیزات و قطعات اضلی هریک از کپسول هاي سیستم هاي فوق مانند شیراطمینان ،نازل ،شیر
یک طرفه ،شوئیچ فشار و  ...را شرح دهد
فلودیاگرام نوع ایستگاهی هریک از سیستمهاي فوق را ترسیم کند

2

-

کاربرد هریک از سیستمهاي فوق را توضیح دهد
ظرفیت نازل ها از جداول ومنحنی هاي مربوط به هریک از سیستمهاي فوق را انتخاب کند
فصل چهارم :سیستم هاي خاموش کن توسط آب
لوله کشی سیستم خشک از روي نقشه بخواند وتوضیح دهد
الزامات سیستم خشک را مطابق با ضوابط سازمان آتش نشانی شرح دهد

2

-

لوله کشی سیستم مرطوب را از روي نقشه بخواند وتوضیح دهد
الزامات سیستم مرطوب را مطابق با ضوابط سازمان آتش نشانی شرح دهد
4

مزایا ومعایب سیستم خشک را توضیح دهد
مزایا ومعایب سیستم مرطوب را توضیح دهد
2

زون بندي ساختمان هاي بلند مرتبه را شرح دهد

-

تست هیدرواستاتیکی لوله کشی سیستم هاي خشک و مرطوب را بیان کند
عالئم اختصاري لوله هاي سیستم خشک ومرطوب ،فایر باکسها و اسپرینکلرها از روي نقشه
بخواند وتوضیح دهد
فصل پنجم :خاموش کننده هاي دستی
انواع کپسول هاي محتوي آب ،دي اکسید کربن ،پودر خشک ،کف (فوم) و هالون را توضیح دهد
محل نصب کپسول هاي دستی را روي نقشه هاي ساختمان شرح دهد
5

سرویس نگهداري کپسول هاي دستی را بیان کند

2

-

تاریح زمان شارژ وانقضا کپسول ها را توضیح دهد
مقررات ملی واستاندارد هاي کپسول ها را مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی را توضیح دهد
فصل ششم :تجهیزات اطفاء حریق سیستمهاي مرطوب
6

انواع جعبه هاي آتش نشانی (فایر باکس ها ) را توضیح دهد
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4

-

محل نصب جعبه هاي آتش نشانی (فایر باکس ها ) را در نقشه هاي سیستم اطفاء حریق توضیح
دهد
انواع شلینگ وقرقره هاي آتش نشانی را شرح دهد قرقره هاي ثابت و گردون را توضیح دهد
محدویت فواصل وطول شیلنگ ها را بیان کند
انواع نازل ها (افشانک ها ) را توضیح دهد
انواع شیرهاي قطع ووصل (داخل باکس ها ،شیر هیدرانت و  ) ...توضیح دهد
انواع اسپرینکلرهاي ( )Sprinklersرا توضیح دهد
کاربرد انواع اسپرینکلرهاي ( )Sprinklersرا توضیح دهد
محدودیت ها و ضوابط تصب اسپرینکلرهاي ( )Sprinklersرا توضیح دهد

4

-

الزامات ودستورالعمل هاي سازمان آتش نشانی براي سقف هاي شیب دار ،مسطح وارتفاع سقف
هاي کاذب را توضیح دهد
سرویس دوره اي وآزمایش هاي میدانی را بیان کند
فصل هفتم :تجهیزات تلمبه خانه
ساختمان وطرزکار پمپ هاي آتش نشانی را توضیح دهد
ساختمان وطرزکارجوکی پمپ را بیان کند
ساختمان وطرزکار کنترل کننده فشار ،فلوسوئیچ را بیان کند
کاربرد شیرهاي  Dry valveرا شرح دهد
7

طرزکاروروش تنظیم شیرهاي  Dry valveرا توضیح دهد

6

-

ساختمان وطرزکارشیرهاي سرویس سرخود دوراهه برقی رابیان کند
انواع شیرهاي رگوالتوري جریان آب وهواي فشرده را نام ببرد
ساختمان وطرزکارآالرم هاي مکانیکی را توضیح دهد
تست هیدرواستاتیکی تلمبه خانه را توضیح دهد
نکات ضروري سرویس و نگهداري وچک لیست ها را شرح دهد
32

جمع

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اطاع رسانی درجامعه ،کاهش استرس هاي ناشی از خطرات حریق ،نگاه پیشگیرانه به حوادث ناشی از حریق
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-

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع
طراحی ومحاسبات سیستم هاي اطفاء حریق
اسپرینکلر
سیستمهاي اعالم واطفاي حریق

مؤلف

ناشر

مترجم

حسام طاووسی

صانعی

احمد مهدیان

احمد مهدیان

کدها واستانداردها NFPA

سال انتشار
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د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
داراي مدرک فوق لیسانس یا باالتر مهندسی مکانیک ومسلط به سیستمهاي اطفاء حریق با سابقه کار طراحی سیستم اطفاء حریق
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه¬اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و:).
سخنرانی ،مباحثهاي ،پروژهاي ،پژوهشی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی ،ارایه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی ،خودسنجی و ...
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -28-3درس برق تاسیسات
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هدف کلی درس :فراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند تجهیزات اندازه گیري الکتریسیته ،وسایل الکتریکی وکاربرد آنها درصنعت
تاسیسات را شرح دهد و تجهیزات الکتریکی را در مدارات تک فاز وسه فاز نصب نماید.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري
1

بخش اول :نظري

2
3

فصل اول :قوانین فیزیک الکتریسیته را بیان کند
روشهاي حفاظت وایمنی در تاسیسات الکتریکی را توضیح دهد

4
5

انواع فرکانسها و شبکه هاي برق رسانی در کشورها و از جمله فرکانس برق ایران رابیان کند
بیان کند
مقاومت الکتریکی ،اختالف پتانسیل وتوان الکتریکی را شرح دهد وواحدهاي هریک از آنها را
توضیح دهد.

-

6

وانواع توانها (ظاهري ،مفید و غیر مفید ) را شرح دهد مثلت توانها را رسم کند

7

ضریب قدرت را تعریف کند وتاثیر ضریب قدرت برتوان مفید (اکتیو ) را شرح دهد

8

روشهاي اصالح ضریب قدرت را بیان کند

9

انواع خازن ها وکاربرد آنها را شرح دهد

11

تفاوت بین مدارت  DCو  ACرا بیان کند

11

فصل دوم :الکترومغناطیس

12

الکترو مغناطیس راتعریف کند

13

رابطه بین مغناطیس و الکتریسیته را توضیح دهد

14

شارمغناطیسی ونیروي محرکه مغناطیسی را شرح دهد

15

تشابه بین رلوکتانس با مقاومت الکتریکی را بیان کند

16

خصوصیات مواد فرومغناطیسی را بیان کند

17
18

عملی

1

2

منحنی مغناطیس شوندگی یک ماده فرومغناطیسی روي نمودار شدت میدان وچگالی شار (نمودار
 ) H-Bراشرح دهد
هیسترزیس را توضیح دهد
98

19

مدارهاي مغناطیسی را توضیح دهد

21

محاسبات نیروي مغناطیسی را انجام دهد

21

فصل سوم :مدارهاي جریان متناوب

22

خودالقا (سلف ) و خودالقایی متقابل را تعریف کند

23

مداراهمی جریان متناوب را توضیح دهد

24

روابط مقاومت اهمی مدارات اهمی سري وموازي را بیان کند

25

مقاومت اهمی کل (مقاومت معادل ) مدار ترکیبی (سري وموازي ) و ستاره –مثلث را محاسبه کند

26

مدار سلفی جریان متناوب را توضیح دهد

27

مقاومت اهمی و القایی (امپدانس مدار ) در سلف حامل جریان الکتریکی را حساب کند

28

مدار خازنی جریان متناوب را توضیح دهد

29

مقاومت اهمی و خازنی (امپدانس مدار ) در سلف حامل جریان الکتریکی را حساب کند

31

اثرفرکانس برجریان خازن را توضیح دهد

31

راکتانس (عکس العمل) خازن را شرح دهد

32

فصل چهارم :مدارات ترکیبی مقاومت ،سلف و خازن

33

بردار را تعریف کند ،جمع برداري (منتجه بردار) را انجام دهد

34

مدار سري سلف و مقاومت ( ) RLرا توضیح دهد

35

مدارموازي سلف و مقاومت ( ) RLرا توضیح دهد

36

مدار سري خازن و مقاومت ( ) R Cرا توضیح دهد

37

مدار موازي خازن ،مقاومت ( ) R Cرا توضیح دهد

38

مدارات سري خازن و مقاومت و سلف ( ) LR Cرا توضیح دهد

39

مدارات موازي خازن و مقاومت و سلف ( ) LR Cرا توضیح دهد

41

کسینوس فی (ضریب قدرت ) را توضیح دهد

41

تاثیر خازن در اصالح ضریب قدرت را با رسم بردار نشان دهد

42

فصل پنجم :مدارات سه فاز

43

ماشین هاي الکتریکی سه فاز را بیان کند

44

تئوري مدارهاي سه فاز را شرح دهد

45

شکل موج ولتاژ و جریان در مدارات سه فاز را ترسیم کند

46

روابط مربوط به سیستمهاي سه فاز را توضیح دهد

2

1

1

-

1

2

-
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47

کاربرد مدارات سه فاز در سیستمهاي مختلف حرارتی وبرودتی را توضیح دهد

48

اندازه گیري توان درمدارات سه فاز را توضیح دهد

49

روشهاي اندازه گیري جریان ،ولتاز و توان مدارات سه فاز را انجام دهد

51

اتصالهاي ستاره و مثلث درمصرف کننده هاي سه فاز را انجام دهد

51

فصل ششم :موتورهاي الکتریکی

52

ساختمان وطرز کار موتورهاي القایی تک فاز را توضیح دهد

53

ساختمان وطرزکارموتورهاي القایی سه فاز را تشریح کند

54

ساختمان وطرزکار روتورهاي قفس سنجابی را بیان کند

55

مفاهیم میدان گردنده درموتورها را بیان کند

56

روشهاي راه اندازي الکتروموتورهاي تک فاز و سه فاز را توضیح دهد

57

جهت چرخش موتورهاي تک فاز و سه فاز توضیح دهد

58

مشخصه هاي اسمی موتورهاي تک فاز وسه فاز را توضیح دهد

59

از جداول مربوطه انتخاب کند

61
61

فصل هفتم :الکترونیک

62

خصوصیات وطرزکار نیمه هادیها ودیودها به اختصار توضیح دهد

63

خصوصیات وطرزکاریکسوکننده ها تک فاز را توضیح دهد

64

یکسوکننده هاي نیم موج وتمام موج را شرح دهد

65

خصوصیات وطرزکاریکسوکننده ها ي سه فاز را توضیح دهد

66

طرز کار تقویت کننده ترانزیستورها را توضیح دهد

67

طرز کار تریستورها را شرح دهد

68

تنظیم ولتاز توسط تریستورها وتبرید را انجام دهد

69

انواع فیلترها را توضیح دهد

71

بخش دوم :عملی

72

2

مشخصات فیوز ،کلید ،کنتاکتور ،بی متال (اورلود) وکابل متناسب با موتورهاي تک فاز وسه فاز را
تنظیمات کلیدهاي اتوماتیک و بی متالها را انجام دهد

71

-

2

مشخصات فنی الکتروموتورها وکمپرسورهاي (تک فاز وسه فاز ) شامل توان مصرفی ،ولتاژ کاري،
جریان نامی ،جریان ترمزي و نحوه سربندي را از پالک مشخصات بخواند وتجزیه وتحلیل نماید
از جداول مشخصات فنی روش راه اندازي الکتروموتورها را استخراج کند
111

3

73

روش کار چند آوومتر ،مولتی متر وفرکانس متر را انجام دهد

74

ولتاژ بین فازهاي غیر هم نام و هریک از فازها با خط نول را بکمک ولتمتر انجام دهد

75

تست اتصال کوتاه و قطعی کابل ها را بکمک اهم متر انجام دهد

3

یک مدار ساده شامل :کلید قدرت ،فیوز ،کلید فرمان ،آمپرمتر ،ولتمتر ،فرکانس متر و موتور
76

الکتریکی را ببندد وجریان راه اندازي وجریان نامی در حالت بار کامل را اندازه گیري وتوانهاي

-

(ظاهري ،اکتیو و راکتیورا محاسبه کند )
77
78

79

81

3

تفاوت بین کلید میناتوري و فیوز تندکار وکند کار را در مدار یک مصرف کننده موتوري مشخص
کند.
مدار فرمان و قدرت یک الکتروموتور سه فاز با کنتاکتور و بی متال وشاسی استاپ و استارت انجام
دهد

-

3

مدار فرمان و قدرت بانک خازن براي یک سیستم توان راکتیو معین را انجام دهد رگوالتورمربوطه
چندمرحله ایی را با کسینوس متر نصب وتنظیم نماید

-

6

مدار فرمان و قدرت یک الکتروموتور سه فاز با کنتاکتور و بی متال وشاسی استاپ و استارت
-

بصورت چپگرد راستگرد انجام دهد

3

مدار فرمان و قدرت یک الکتروموتور سه فاز با کنتاکتور و بی متال وشاسی استاپ و استارت
81

بصورت اتصال ستاره مثلث دستی و اتوماتیک بکمک تایمررا انجام دهد جریان راه اندازي با اتصال

-

ستاره و مثلث را اندازه گیري و با هم مقایسه کند

6

ساختمان اسیلوسکوپ را را بشناسد وروش کار با آنرا در یک مدار با مقاومت خالص تست کند
82

(شکل موج سیسنوسی جریان ،ولتاژ وتوان را نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز بودن هر یک از

-

موجها را مقایسه کند)
83
84

85

یک مدارتک فاز جریان متناوب با سلف را تست کند (شکل موج سیسنوسی جریان ،ولتاژ وتوان را
نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز بودن هر یک از موجها را مقایسه کند)

-

3

3

یک مدارتک فاز جریان متناوب با خازن را تست کند (شکل موج سیسنوسی جریان ،ولتاژ وتوان را
3

نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز بودن هر یک از موجها را مقایسه کند)
یک مدارتک فاز جریان متناوب بامقاومت ،سلف با خازن وبدون خازن را تست کند (شکل موج

-

سیسنوسی جریان ،ولتاژ وتوان را نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز بودن هر یک از موجها را

-

مقایسه کند)

6

86

با استفاده از دیود یک سوسازي نیم موج وتمام موج را در یک مدار جریان متناوب نشان دهد

-

87

بکمک اهم متر پایه ها وجنس ترانزیستورها را مشخص کند

-

3
3

16

48

جمع
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ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد انگیزه صرفه جویی در صرف برق ،مدیریت مصرف وبهینه سازي ،پی بردن به اهمیت الکتریسیته در تاسیسات

ج -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع
کتابهاي رشته برق الکترو تکنیک
والکترونیک

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

گروه برق

مبانی ماشینهاي الکتریکی

Pericles Emanuel

Electric Motor Control

دکتر مهرداد

جهاد دانشگاهی

عابدي

دانشگاه امیرکبیر

Alerich, W,N

Deimar

1379
1998

مشخصات فنی عمومی واجرایی
تاسیسات برقی نشریه  1-111و -111

سازمان برنامه وبودجه

2

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
داراي مدرک لیسانس یا فوق لیسانس برق (داراي تجربه در کارهاي اجرایی تاسیسات ) یا مهندسی تاسیسات (داراي تجربه
اجرایی ومسلط به برق )
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب و )...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و گزارش فعالیتهاي عملی و

مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کیت هاي مختلف مدار هاي الکتریکی مجهز به کلیه تجهیزات برقی جهت انجام آزمایشهاي پیش بینی شده
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 - 29-3درس دستگاه هاي برودتی
تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :اختیاري
پیش نیاز- :

نظري

عملی

2
32

-

هم نیاز :تهویه مطبوع 1
هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان درس اصول مقدماتی محاسبه وانتخاب اجزاء سیستم هاي تبرید را فرا گیرد .وآن را انجام دهد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(تعداد ساعت)
نظري

عملی

نقش تبرید را نگهداري مواد غذایی بیان کند.
اثر انجماد وانبار کردن روي میکرو ارگانیسم هاي مواد غذایی را شرح دهد .اهمیت دماي نگهداري
مواد غذایی را بیان کند.
شرایط نگهداري انواع میوه و سبزي ها در سردخانه را توضیح دهد .شرایط نگهداري انواع گوشت
ها را در سرد خانه توضیح دهد.
فرایند ونحوه انجماد در مواد غذایی را بیان کند.
1

نقش باکتریها ومیکروبها را در تخریب مواد غذایی شرح دهد .اهمیت شمارش باکتریها در تعیین

4

-

کیفیت مواد غذایی را بیان کند.
عوامل مختلف کاهش کیفیت مواد غذایی را در سردخانه ها نام ببرد.
نقش گازهایی مانند CO2

,

O2

,

 O3و  . . .را در نگهداري وسالمت محصوالت مواد غذایی

بیان کند.
انواع سردخانه هاي زیر صفر ،باالي صفر ،کوتاه مدت ،بلند مدت ،پیش سردکن ،تونل انجماد و. ...
توضیح دهد.
سیکل تبرید تراکمی یک سردخانه زیر صفر یا باالي صفر را ترسیم نماید نقاط عملکرد آن را در
2

 P-Hدیاگرام دو نوع مبرد مشخص کند .توان کمپرسور آن را محاسبه کند ،ظرفیت حرارت دفع
شده در کندانسر را بدست آورد ،دماي گاز خروجی از کمپرسور را تعیین کند .پارامتر هاي بدست

4

-

آمده را با توجه به مبرد ها مقایسه کند.
محاسبه توان اسمی و واقعی کمپرسوررا در یک سیکل برودتی
3

ا نجام دهد با توجه به کاتالوگ ،کمپرسور مناسب را انتخاب کند وراندمان حجمی آن را بدست
آورد
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2

-

محاسبه ظرفیت حرارتی کندانسر را در یک سیکل برودتی انجام دهد با توجه به شرایط ،کندانسر
مناسب هوایی ،آبی (صفحه اي یا پوسته ولوله ) وتبخیري را انتخاب کند.
دبی آب را درکندانسر آبی و تبخیري محاسبه نماید.
4

برج خنک کننده متناسب با طرح را با توجه به کاتالوگ انتخاب کند .دبی وهد پمپ برج را
محاسبه کند و با توجه به کاتالوگ ،پمپ مناسب را انتخاب کند .فلو دیاگرام لوله کشی کندانسر،

4

-

پمپ و برج را ترسیم کند وسایز لوله ها را تعیین نماید.
دبی هواي عبوري از کندانسر هوایی را تعیین کند فن هاي مناسب را با توجه به ظرفیت بدست
آمده انتخاب نماید.
5
6

مشخصات شیر انبساط مناسب را براي یک سیکل برودتی تعیین کند ،نوع ومدل شیر انبساط را از
کاتالوگ انتخاب کند.
ظرفیت حرارتی اواپراتور را محاسبه کند ،نوع ومدل اواپراتور مناسب را از کاتالوگ انتخاب کند.

2

-

2

-

سایز لوله هاي مسی و یا فوالدي در سیکل هاي برودتی مانند گاز سرد (مکش ) ،گاز داغ (دهش )
7

و خط مایع را در سیکل هاي برودتی از جداول تعیین نماید .الزامات بکار گیري لوپها ودبل رایزر
ها و ...را در لوله کشی سیستم هاي برودتی را توضیح دهد ومشخصات آنها را تعیین نماید.

2

-

کار کرد انواع سردخانه هاي زیر صفر ،باالي صفر ،پیش سردکن وتونل انجماد را شرح دهد.
مدارات سیکل هاي زیر صفر وباالي صفر دو کمپرسوره و چند
اواپراتوره به همراه مخازن سردکن ،جداکن واکونومایزر را ترسیم نماید ونقاط عملکرد اجزاء
8

سیکل را در  PHدیاگرام مشخص کند؛ و میزان کار کمپرسور ،گرماي دفع شده در کندانسر ،اثر
تبرید ،میزان دبی جریانی مبرد در نقاط مختلف سیکل ،توان هر یک از کمپرسور ها ،ضریب

4

-

عملکرد سیکل ،میزان نسبت تراکم و  ...را تعیین کند
مدار سرخانه هاي ترکیبی زیر صفر وباالي صفر ،با سیستم سیکل مستقیم با اواپراتورهاي  DXو
سردخانه هاي با چیلر هاي زیر صفر و محلول واسطه مانند آب نمک وآب و اتیلن گلیکول را شرح
دهد .والزامات آن راتوضیح دهد ودیاگرامها وجداول محلولهاي ضد یخ را شرح دهد.
9

سیکل تبرید جذبی زیر صفر با ظرفیت مشخص را ترسیم نماید ،بیالن انرژي آن را بنویسد مقدار
گرماي ورودي به ژنراتور ومیزان گرماي خروجی از ابزوربر وکندانسر را تعیین نماید.

4

-

فرآیند تولید و نگهداري یخ را در کارخانه یخ شرح دهد .وتجهیزات مختلف آن را توضیح دهد.
11

11

محاسبه ظرفیت برودتی تولید یخ را انجام دهد .وتجهیزات سیکل را محاسبه و انتخاب کند.
کار برد تبرید در صنایع مختلف مانند کارخانجات فوالد ،تولید مواد غذایی ،شکالت سازي،
داروسازي و  ...توضیح دهد.

جمع
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2

-

2

-

32

-

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد نیاز
بینش جدیدي نسبت به نقش سیستم هاي برودتی در سالمت ورفاه مردم بدست آورد .احساس مسئوولیت بیشتري نسبت به سالمت
خود ودیگران بروز دهد.

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
عنوان منبع

مؤلف

Prancipel of refrigeration

j.Dossat

Refrigerati
هند بوک سیستم هاي سرمایش
کاتالوگ چیلرهاي تراکمی زیر صفر

ASHRAE

مترجم

ناشر

حاج سقطی

دانشگاه علم وصنعت

سید احمد جعفري
رامین تابان

CARRIER

سال انتشار
1391

ASHRAE

2118

خانه روشنا

1396
بعد2111

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی )
فوق لیسانس یا دکتري با سوابق تجربی کار درحیطه تاسیسات تهویه و تبرید
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
سخنرانی ،مباحثهاي
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و)...
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،مشاهده رفتار
مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز
درس کالس مجهز به تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور
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 -31-3درس اصول سرپرستی
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیش نیاز:
هم نیاز:

نظري

عملی

2
32

-

هدف کلی درس :فراگیر پس از پایان این درس ،اصول سرپرستی در یک سازمان را فرا می گیرد.

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري
1
2

مفهوم سرپرست وسرپرستی را بیان کند.
جایگاه سرپرست را در یک تیم مدیریتی تعریف کند.

3

مفهوم سازمان را شرح دهد.

4

عوامل سازمان را نام ببرد ووظایف آنها را بیان کند.

5

مسئولیت واختیارا فراد یا گروه ها را در سازمان بیان کند.

6

ارتباط موثر بین کارکنان وگروهها را در واحدهاي کارگاهی شرح دهد.

7

روشهاي برقراري ارتباط را توضیح دهد.

8

عوامل موثر در پایداري یک ارتباط سالم را بیان کند.

9

عوامل مخرب در یک ارتباط را شرح دهد.

11

راه هاي حل اختالف را توضیح دهد.

11

هدایت وکنترل عوامل جهت رسیدن به یک هدف سازمانی را شرح دهد.

12
13
14
15
16
17

4

6

عملی

-

-

تهیه شرح وظایف شغلی پرسنل ،تنظیم وتقسیم کار ،تهیه برنامه روزانه ،هفتگی و ماهانه پرسنل
وتهیه گزارشات
تعیین شرح وظایف نیروهاي ستادي وپشتیبانی مانند :واحد مالی ،اداري وکارگزینی ،کارپردازي

6

-

وانبار
تعیین شرح وظایف نیروهاي اجرایی مانند :نیروهاي تولید ،مونتاژ ،کنترل کیفیت ،خدمات
تعمیر ونگهداري و...
برنامه ریزي جهت جلسات ادواري و یا فوق العاده ،تنظیم دستور جلسه ،اخذ نظرات ومدیریت
جلسه وتنظیم گزارشات
نظارت و ارزشیابی مستمر بر عملکرد با معیارهاي تعیین شده و منطبق بر استاندارد
تهیه آیین نامه کاري به منظور افزایش بهره وري ،انظباط و بهبود عملکرد پرسنل و افزایش

6

-

کیفیت کار

18

تنظیم نفر ساعت جهت انجام فعالیتهاي کارگاهی ،وتعیین معیار جهت ارزشیابی کار

19

بهره وري وتاثیر عوامل انسانی روي آن ونقش سرپرست در تنظیم وکنترل کیفیت

21

تهیه برنامه پیشرفت کاري پرسنل ،پیش بینی الگوهاي انگیزشی ،مشارکت گروهی ،پیش بینی
116

4

-

روش هاي تشویق وتنبیه
بهبود شرایط کار مانند :پیشگیري از وقوع حوادث ،توجه به موارد ایمنی شامل ایمنی
21

دستگاهها ،ابزار ،محیط کار ،لباس وکفش و...وتوجه به بهداشت فردي ومحیطی آشنایی با آیین
نامه ها وقوانین حفاظتی
4

آیین نامه ها و قوانین کارگري در رابطه با دستمزدها ،بیمه ها ،مرخصی ها ،تعطیالت،
22

محدودیتهاي کار در رابطه با سن ،جنس وشرایط جسمی کارگر و شرایط محیط کار و وظایف
سندیکاهاي کارگري بیان کند.
سازمانهاي نگهداري تاسیسات ،اجراي تاسیسات در محیط کارگاه و شرکتهاي تولیدي

23

تجهیزات ودستگاههاي تاسیساتی را شرح دهد وتفاوت آنها را بیان کند.

-

2

و مثالهاي موارد فوق را از شرکت هاي تاسیساتی بیان کند.
جمع

-

32

ب – مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی سرپرستی یک تیم کاري ،همکاري باعوامل یک تیم کاري ،مسئولیت پذیري ،افزایش سواد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی )
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

اصول سرپرستی

فاروق صفی زاده

ایران جام

1396

اصول سرپرستی وسرپرستی سازمان

حسن سلطانی

کتاب مهربان نشر

1394

سرپرستی رمز بهره وري باالتر

لسلی دبلیو ،روولوید ال ،بایرز

دفتر پژوهش فرهنگی

1388

داود ایزدي

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس )
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه
موردي و).
حضور و فعالیت در محیط کارآموزي تحت نظر مدرس کارآموزي
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
کارشناسی ارشد و مدیریت آشنا باشرکتهاي تاسیساتی ویا کارشناس ارشد تاسیسات با سابقه مدیریت
روش سنجش و ارزشیابی پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیب یابی-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده
رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،عملکردي ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...پوشه مجموعه کار و گزارش نویسی
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 -31-3درس کارآفرینی
نوع درس :تخصصی

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :

نظري

عملی

1
16

1
48

هم نیاز-:
هدف کلی :آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و آموزش مهارتهاي الزم براي تدوین برنامه کسب و کار

الف -سرفصل آموزشی و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :اصول کارآفرینی ویژگیهاي کارآفرینان (تعاریف ،اهمیت و نقش کارآفرینی ،فرایند
1

کارآفرینی ،خطرها ،رهآوردهاي کارآفرینی ،تأثیرات اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی
کارآفرینی ،صفات کارآفرینان ،رویکردهاي رفتاري کارآفرینی و انگیزههاي کارآفرینی)

2

-

مهارت:
دانش :خالقیت و نوآوري (تعریف خالقیت ،ضرورت و نقش خالقیت ،فرایند خالقیت ،توسعه
خالقیت و موانع آن ،تکنیکها و روشهاي افزایش خالقیت (توفان ذهنی ،توهم خالق ،اسکمپر،
2

دلفی و لینکنیکس) ،تعریف نوآوري ،تفاوت خالقیت و نوآوري ،فرایند نوآوري ،سطوح نوآوري و

3

6

انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله ()TRIZ
مهارت :انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن روشهاي ذکرشده
دانش :مدیریت کسب و کار تجاري کوچک
 سازماندهی :کار گروهی و تیمی ،رهبري و سازماندهی یک کسب و کار ،ساختار یک کسب وکار ،نیروي انسانی و بهرهوري کسب و کار
 مسائل حقوقی :قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک ،انواع شرکتها (استارتآپ،مرکز رشد ،دانشبیان ،تعاونی و سایر انواع) و مسئولیتهاي هر یک ،مفاهیم کلمات (حق
انحصاري( ،)Patentعالمت تجاري( )Trade Markو کپیرایت) و مقررات واردات و صادرات
 امور مالی :عوامل سهم بازاریابی( محصول ،محل ،قیمت و توسعه آتی) و نقش آن در استراتژي3

بازاریابی ،شناخت محیطهاي رقابتی( مشتري مداري ،نوع آوري ،خدمات و سرعت و راحتی)،

6

6

تبلیغات و ابزارهاي آن
 روش هاي تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ :تعامل با واسطه هاي تجاري ،سرمایهگذاريها( همکاري هاي) مشترک ،مجوزهاي خارجی ،امتیازها و موقعیتهاي بینالمللی ،تجارت متقابل
و صادرات
 -فناوري اطالعات( )ITو نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازي

مهارت :ارائه مثال عملی چند کسب و کار و کوچک در رابطه با رشته

4

دانش :فرهنگ کسب و کار
 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق118

2

-

 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفرینی مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایرانمهارت:
دانش :طرح تجاري ( )Business Planو انواع آن و بررسی نمونه طرح کسب و کار مرتبط با
رشته
مهارت :انجام گروهی پروژه طرح کسب و کار
 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته5

3

 -تهیه طرح تجاري یک صفحهاي (ارائه و بازبینی آن در صورت نیاز)
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 کلیات طرح تجاري(ارائه و بازبینی آن در صورت نیاز) جزئیات طرح تجاري ،فرایند ارزیابی طرح تجاري ،توصیف شغل ،طرح و پروژه بازاریابی ،تولیدطرح تبلیغاتی ،طرح مالی و طرح مدیریتی
 ارائه نهایی طرح تجاري و بازبینی آن در صورت نیاز16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناسایی و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب وکار و توانایی ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعی و مجازي -مسئولیتپذیري و امانتداري

ج  -منبع درسی (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Essentials of
Entrepreneurship and Small
Business Management
Entrepreneurship

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Norman M. Scarborough

Prentice Hall

2111

Robert D. Hisrich، Michael

McGraw-Hill
Education

2116

P. Peters

119

د – استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس (مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،سوابق تحصیلی و تجربی)
کارشناسی ارشد ترجیحا کارآفرین با رشته تحصیلی مرتبط یا مدیریت با  5سال سابقه کار
گواهی صالحیت مدرسی درس کارآفرینی
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفهاي
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس (براساس کالس  25نفره)
کالس تئوري همراه با ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس (سخنرانی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
و).
سخنرانی ،مباحثهاي ،سخنران مدعو ،بررسی مطالعات موردي ،کارگروهی و پروژهاي
روش سنجش و ارزشیابی (پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایی (عیبیابی-رفع عیب و))...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملی انشایی ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجی
و...
آزمون کتبی ،ارزیابی پروژه و ارزیابی کارگروهی

111

پیوست ها

111

پیوست یک
تجهیزات استاندارد مورد نیاز دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي وتهویه مطبوع
ردیف

تجهیزات مصرفی

تجهیزات سرمایهاي
تجهیزات کارگاه حرارت مرکزي انواع بویلر چدنی وفوالدي تا ظرفیت 211/111/

ماژیک وایت برد

کیلو کالري بر تعداد ساعت انواع مشعل گازوییلی ،گازي ودوگانه سوز تا ظرفیت
1

 181/111/کیلو کالري بر تعداد ساعت انواع مبدل هاي حرارتی مانند منبع دوجداره،
منبع کویلی ومبدل صفحه اي تا ظرفیت  61/111/کیلو کالري بر تعداد ساعت ،منابع

الکترود جوشکاري

انبساط باز وبسته ،انواع پمپ زمینی وخطی ،انواع شیرهاي دروازه اي ،بشقابی،
پروانه اي تا سایز  3اینچ ودستگاه جوش برق وگاز وانواع آچار و...

نوار تفلون

تجهیزات کارگاه تهویه مطبوع 1

خمیر وکنف لوله کشی

کولر آبی ،زنت ،ایر واشر ،کولر گازي پنجره اي ،دو تکه ومولتی پنل ،داکت اسپیلت
2

برج خنک کننده ،کندانسینگ یونیت ،اواپراتور وتجهیزات سیکل تبرید ،پکیج

انواع لوله سیا ه ،گالوانیزهPP ،

برودتی پشت بامی ،دستگاه  ،VRFدستگاه  ،GHPتابلوهاي برق تک فاز وسه فاز با

وچند الیه

کنترلهاي مربوط به سیستم هاي برودتی وانواع اندازه گیرها ،دستگاه جوش برق

انواع اتصاالت جوشی

وگاز ،وانواع آچارو ...

3

انواع اتصاالت فلزي فیتینگی

تجهیزات کارگاه تهویه مطبوع 2

انواع اتصاالت  ppو لوله هاي

چیلر تراکمی با کندانسر هوایی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید چیلر تراکمی با

چند الیه

کندانسر آبی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید ،چیلر جذبی با آبگرم با ظرفیت  31الی

انواع شیر آالت در سایز هاي

 51تن تبرید ،چیلر جذبی شعله مستقیم با ظرفیت  21الی  41تن تبرید برج خنک

مختلف

کننده متناسب با ظرفیت چیلرها ،پمپهاي زمینی و ...دستگاه جوش برق وانواع آچار
و.

انواع مواد عایق کاري

تجهیزات فناوري جوشکاري و ورقکاري
4

انواع دستگاههاي جوش گازو برق ،نقطه جوش وانواع ابزار ورقکاري مانند خم کن

مبرد R134A- 411

ورق ،قالب تنه و...
روغن مبرد
آزمایشگاه سیستم کنترل تهویه مطبوع
5

کیت هاي مختلف مدار هاي کنترل فشار ،دما ،رطوبت ،سطح و .تابلوهاي برق با
قابلیت نصب وتغییر مدارات برقی ،انواع کنترل هاي دیجیتال وآنالوگ ،انواع اندازه
گیرهاي دما ،فشار ،رطوبت و .تابلویی وپرتابل

6
7

نبشی وناودانی جهت ساخت
ساپورت
انواع پیچ ومهره

ست هاي کامل آزمایشگاه مکانیک سیاالت وابزار اندازه گیري تابلویی وپرتابل،
مکانیکی ،دیجیتال وآنالوگ
ست هاي کامل آزمایشگاه فیزیک حرارت وابزار اندازه گیري تابلویی وپرتابل،
112

انواع سیم وکابل افشان
نوار چسب برق

مکانیکی ،دیجیتال وآنالوگ
8

اکلید ،کنتاکتور و بیمتال و...

9

ویدئو پروژکتور

11

تخته هوشمند

11

کامپیوتر

12

تجهیزات کامل اداري
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پیوست دو
مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز دوره کاردانی پیوسته رشته حرارت مرکزي وتهویه مطبوع
ردیف

دوره

عنوان مدرک
تحصیلی

کارشناس

کارشناسی
ارشد

سابقه تدریس و
دکترا

تجربه کاري

مکانیک سیاالت _ ترمودینامیک -

مکانیک سیاالت
1

تبدیل انرژي =

حداقل سه سال

مهندسی انرژي –
مهندسی تاسیسات

2

مهندسی تاسیسات

3
5

فیزیک

6

مدیریت

7

ساختمان

انتقال حرارت – تهویه مطبوع  1و 2
–
آزمایشگاه مکانیک سیاالت -
کارگاه هاي حرارتی وتهویه مطبوع

–مکانیک سیاالت
مهندسی تاسیسات

دروس مجاز به تدریس

زبان فنی
فیزیک مکانیک – فیزیک حرارت –
آزمایشگاه فیزیک حرارت
اصول مدیریت و کسبوکار
و کارآفرینی
فناوري ساختمان

114

