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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته تبرید

، برنامه درسی بازنگری  28/5/1398ای در چهاردهمین جلسه تاریخ ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 تصویب کرد:شده دوره کاردانی پیوسته رشته تبرید را به شرح زیر 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می شوند  1398این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (1ماده 

 قابل اجرا است.

جایگزین برنامه درسی  1398-1399این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته تبرید از نیمسال اول سال تحصیلی   (2ماده 

   3/2/1374 به تاریخ   برنامه ریزی  عالی  شورای 297شماره   جلسه  مصوب  تبرید –تاسیسات   رشته  پیوسته انی کارد دوره 

 می شود. 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی دانشگاه  (3ماده 

ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط 

 برای اجرا ابالغ می شود.و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، 

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری نیاز  3به مدت  1398-1399این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 

  دارد.
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 مقدمه -1-1

بشمار  ادنیدر تمام  یاسدشدنف و حفظ سالمت مواد غذاییتوزیع ، انتقال ،يبندبسته ولید،یکی از عوامل مهم در ت عنوانبهصنعت برودت 

نعت . این صشودمیانجام ... و سازهایخ، هاکنآبسرد  ،هاسردخانه تجاري، صنعتی،خانگی، سردکننده  هايسیستمبه کمک این فرآیند  .آیدیم

ضرورت  لذا. گردد دل بسیار زیاباعث اشتغا تواندیمخدمات در این بخش  ارائهتا سطح منازل فراگیر شده است و  هاکارخانه و از بسیار گسترده

و  ينگهدار ،اجرانصب،  يهادر حوزهبخش مهمی از این خدمت را  هاکاردانو مشهود است  کامالًافراد متخصص در این بخش  یريکارگبه

دمات خ ارائه لزوم وسردکننده تجاري و خانگی  هايدستگاهگستردگی موضوع، تعداد زیاد  .دارندعهدهبه را  یزاتو تجه هادستگاه یراتتعم

جراي این ضمن تضمین ا تواندیمتوانمند  کاردانبنابراین تربیت ؛ فراهم نموده است هاکاردانال غي مناسب را جهت ایجاد اشتتخصصی بستر

 ان اخیریطی سال گرفتهانجام هايیشرفتپطرفی  و ازدر مصرف انرژي و حفظ سالمت جامعه گردد.  ییجوصرفه، هاینههزفرآیند باعث کاهش 

 بیتتردقیق  یزيربرنامهالزم است با لذا کرده است.  دوچنداناین رشته را  در دروسمستمر بازنگري  اهمیت ،جدید هاييفناورپیدایش  و

مشغول  رگو بزکوچک  يهاو گروه تا ، استارتاپیانبندانش هايشرکتالزم که بتوانند در قالب  هايیستگیبا شا و متخصصد هنیروهاي متع

 .را فراهم نمود رائه خدمات فنی در این بخش شوندا

 

 تعریف -1-2

 يمجر یدتبر کاردان. است شدهتدوین و اي تهیهحرفه و فنی هايآموزش چارچوب پایه بر و تبرید رشته در کاردان تربیت ه جهتاین برنامه ب

خانگی،  نندهسردک هايدستگاهتوسط  یفاسدشدنمواد  سالمت و حفظ ، انتقال، توزیعيبندبسته، تولید است که حاصل آن ییهاو نقشه هاطرح

ه ضمانت عمومی ک هايیستگیشاتخصصی به  هايیستگیشابرنامه سعی شده عالوه بر  ینو تدودر بازنگري لذا  .شودمیتجاري و صنعتی 

 برنامه است توجه گردد. یحو صحاجراي کامل 

 

 هدف -1-3

از  يامجموعهبراي تصدي  جهانی ياستانداردها و ياحرفهفنی و  يهاآموزش یارهايمعبا  ،تبرید و متعهدمتخصص  کاردانتربیت آموزش و 

 بازار کار است. یازموردنمشاغل 

 

 اهمیت و ضرورت -1-4

 کردهیلتحص ماهر و کاردان و کمبود تخصص این در کارآمد دولتی به نیروي و خصوصی هايسازمان صنایع، ها،عمده و فراگیر شرکت نیاز

 .نمایدمی ایجاب راتبرید  کاردانی رشته حیطرا اهمیت ضرورت

 

 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5

 هاسردخانهبرودتی مانند  هايسیستم یکشلولهاجراي  -

 و تجهیزات برودتی هادستگاهو تعمیر  يو نگهدار، سرویس ياندازراهب، نص -

 برودتی و ساختمان تأسیسات یکشنقشهو  یخواننقشه -

 هالوله، تجهیزات و سایزینگ هادستگاهو انتخاب  سردخانهبارهاي حرارتی میزان  محاسبه -

 (ي کوچک تراکمیهاسردخانهبرودتی ) هايسیستمارائه دفترچه محاسبات  -

 مطابق با نیاز پروژه افزارهانرممورد دلخواه از این  هايیخروجو گرفتن  یکشنقشه يافزارهانرمانجام کار با  -

 سرمایشی زیر صفر و باالي صفر هايسیستمفترچه محاسبات تهیه و تنظیم د -
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 مشاغل قابل احراز -1-6

 و... سازیخ، ، فریزر، آبسرد کنتجاريخانگی و  هايیخچال شامل سردکننده هايدستگاهانواع  کاریسسرو و یرکارتعم -

 صفر يو باالي زیر صفر هاسردخانه کاریسسرو و یرکارتعم، نصاب -

 او اپراتورکندانسر و  انواع کمپرسور، سردخانه شامل تجهیزات کاریسو سرو کارتعمیر -

 يو تجار خانگی سردکننده هايدستگاهو  هیزات سردخانهجت کشلوله -

 صفر يو باالزیر صفر  سردخانهموتورخانه  کاریسسرو -

 برودتی تأسیساتنگهداري  کاردان -

 هاسردخانه تأسیساتاجرایی در  يهاپروژهناظر  -

 صنعتی يهاسردکنندهو  هاسردخانهبرق  يتابلوهااب نص -

 و خانگی صنعتی يهاسردکنندهو  هاسردخانه هايدستگاه کشیمس -

 برودتی هايدستگاه کنترل هايسیستم تعمیرکارو  نصاب -

 برودتی تأسیسات هايپروژه کشنقشه -

 ،(31151593 )کد تبرید کاردان ،(31151594 ارشد تبرید )کد کاردان عنوانهبمختلف زیر  هايبخشدر تبرید رشته  التحصیالنفارغاست  ذکرقابل

 .شوندمیمشغول به کار . و (71271292 )کد تبرید کاردانکمک 

 

 ي تجاريهاسردخانه

Commercial refrigeration 

 صنعتی سردخانه

Industrial refrigeration 

 سازيیختولید  هاکارخانه

Ice factory 

 ي بیمارستانیهاسردخانه

hospital refrigeration 

 هاهتلسردخانه 

hotels refrigeration 

 هارستوران سردخانه

restaurant refrigeration 

 صنایع مواد غذایی

Food industry 

 سازيشکالتصنایع 

Chocolate industry 

 صنایع شیر و لبنیات

Milk and dairy industry 

 صنعت نوشیدنی

Drink Industry 

 صنعت داروسازي

The pharmaceutical industry 

 بنديبستهصنعت 

Packaging industry 

 صنعت باغداري

Gardening industry 
 

 صنعت نفت و گاز

(Oil & Gas Industry) 

 صنعت پتروشیمی

(Petrochemical Industry) 

 صنایع شیمیایی

Chemical industry 
 
 

 يسازیکشتصنعت 

Shipbuilding industry 
 

 صنعت مرغداري

Poultry industry 
 

 صنعت دامداري

Livestock industry 

 صنایع آزمایشگاهی

Laboratory industry 

 صنایع شیالت

Fisheries industries 

 صنایع برودتی هايتعمیرگاه

Repair of refrigeration industries 

 خودروسازيصنایع 

Automotive industries 

 خانگی هايالیخچتولید  هاکارخانه

Mining industry 
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 دوره و شکل نظامل طو -1-7

دوره تابستانی و هر نیمسال یک نیمسال تحصیلی و  2 تحصیلی مرکب از هرسالاست و  سال 2کاردانی  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

دروس نظري  متحانات پایان دوره است.هفته آموزش و یک هفته ا 6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16شامل 

 حداقل ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی 16و هر واحد درس نظري معادل  استو عملی بر اساس مقیاس واحد درسی 

ل و هر در نیمسا ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهی ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل 

 باشد.ساعت در نیمسال می 121معادل  یا کارورزي واحد کارآموزي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8

 مرتبط و کاردانشي احرفهي فنی و هاشاخه آموختگاندانش -

 وروديقبولی در آزمون  -

 دارا بودن شرایط عمومی -

 

 برحسب ساعت() عملیسهم درصد دروس نظري و  -1-9

 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( عداد ساعتت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 36 721 45 نظري

  75تا  55 64 1281 26 عملی

  111 111 2111 71 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 عمومیمهارت 

 8 11 5 هپای

 42 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاري 

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوینفصل دوم:  -2
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 تبریددوره کاردانی پیوسته رشته ول دروس عمومی جد -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسی 1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

   32 1 32 2 مبانی نظري اسالم ییک درس از گروه درس 3

   32 1 32 2 اسالمیاخالق  ییک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنییتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

                   

 

 تبریددوره کاردانی پیوسته رشته  عمومی جدول دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 وکارکسبمدیریت  1

   32 1 32 2 اياخالق حرفه 2

   32 1 32 2 جمع

 .است الزامی فوق دروس از واحد 2 گذراندن* 

 

 تبریدکاردانی پیوسته رشته  دورهپایه  جدول دروس  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 1ریاضی عمومی  1

3 

 

 

 فیزیک حرارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 32 1 32   

 فیزیک حرارت  32 32 1 1 فیزیک حرارت مایشگاهآز 4

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 5

   144 32 112 8 جمع
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 تبریددوره کاردانی پیوسته رشته  تخصصیجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 1 تبریدی کشنقشه 1

  1 بریدی تکشنقشه 64 48 16 2 2 تبرید کشینقشه 2

   64 48 16 2 ساختمان فناوري 3

  فیزیک حرارت 32 1 32 2 انتقال حرارت 4

 انتقال حرارت  32 1 32 2 ترمودینامیک 5

 ترمودینامیک   32 1 32 2 تبریداصول مقدماتی  6

  144 144 1 3 1 تبریدکارگاه  7
اصول مقدماتی 

 تبرید

   32 1 32 2 تبریدکنترل  هايسیستم 8

 کنترل هايسیستم  64 64 1 2 بریدتکنترل  هايسیستم مایشگاهآز 9
 تبرید

   48 48 1 1 جوشکاري کارگاه 11

  اصول مقدماتی تبرید 32 1 32 2 برودتی هايدستگاهمحاسبات  11

  144 144 1 3 2کارگاه تبرید  12
محاسبات 

 برودتی هايدستگاه

13 
 و برودتی تأسیساتمحاسبات 

 پروژه
3 32 48 81 

 هايدستگاهمحاسبات 

 برودتی
 

  144 144 1 3 3 تبریدکارگاه  14

محاسبات 

 برودتی تأسیسات

 و پروژه

  1کشی تبرید نقشه 64 48 16 2 1 ی با رایانهکشنقشه 15

  زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 16

   64 48 16 2 کارآفرینی 17

  1ریاضی عمومی  32 1 32 2 مکانیک سیاالت 18

 مکانیک سیاالت  32 32 1 1 مکانیک سیاالت مایشگاهآز 19

 241 241 1 2 کارآموزي 21
-محاسبات دستگاه

 برودتیهاي 
 

   1441 1114 336 42 جمع
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 تبریددوره کاردانی پیوسته رشته  اختیاري جدول دروس -2-5

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 نیازهم نیازپیش تعداد ساعت

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 اصول سرپرستی 1

   32 1 32 2 ستیزطیحمحفاظت از  2

   32 1 32 2 يو نگهداراصول تعمیر  3

  اصول مقدماتی تبرید 32 1 32 2 تهویه مطبوع 4

  1 ی با رایانهکشنقشه 64 64 1 2 2 رایانهی با کشنقشه 5

   64 48 16 2 تأسیساتبرق  6

  32 1 32 2 اطفاء حریق هايسیستماصول  7
 

  - - - 6 جمع

 الزامی است. حد از دروس فوقوا 6گذراندن * 
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 پیوسته رشته تبرید دوره کاردانی سوبندي پیشنهادي در ترم جدول -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 1ریاضی عمومی  1

  32 1 32 2 فیزیک مکانیک 2

  32 1 32 2 فیزیک حرارت 3

  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک حرارت 4

  32 1 32 2 اسالمیاخالق  یک درس از گروه درسی 5

  48 1 48 3 زبان خارجی 6

  64 48 16 2 1ی تبرید کشنقشه 7

  48 48 1 1 جوشکاري کارگاه 8

  64 48 16 2 ساختمان فناوري 9

  - - - 18 جمع

   

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی ينظر
 1ی تبرید کشنقشه 64 48 16 2 2ی تبرید کشنقشه 1

 انتقال حرارت  2

 

 

 

 

 

 فیزیک حرارت 32 1 32 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32 1 32 2 ترمودینامیک 3

  32 1 32 2 اصول مقدماتی تبرید 4

  144 144 1 3 1کارگاه تبرید  5

  32 1 32 2 کنترل تبرید هايسیستم 6
 کنترل تبرید هايسیستم مایشگاهآز 7

 

 

 

 

 

2 1 64 64  

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 17 جمع
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 سوم نیمسال -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 برودتی هايدستگاهمحاسبات 

 

 

 اصول مقدماتی تبرید  32 1 32 2

  144 144 1 3 2کارگاه تبرید  2

 1کشی تبرید نقشه 64 48 16 2 1ی با رایانه کشنقشه 3

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسی 4

 1ریاضی عمومی  32 1 32 2 مکانیک سیاالت 5

  32 32 1 1 مکانیک سیاالت مایشگاهآز 6

 خارجیزبان  32 1 32 2 زبان فنی 7

  32 1 32 2 یک درس از گروه درس مبانی نظري اسالم 8

  - - - 2 درس اختیاري 9

 جمع

 

19     

                                                                                                                               

 نیمسال چهارم -2-6-4

 سنام در ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1  
 پروژه وبرودتی  تأسیساتمحاسبات 

 

 

 هايدستگاهمحاسبات  81 48 32 3
 برودتی

  144 144 1 3 3کارگاه تبرید  2

  64 48 16 2 کارآفرینی 3

  32 32 1 1 بدنیتربیت 4

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 5

  - - - 2 روس مهارتییک درس از د 6

  - - - 2 درس اختیاري 7

8 
 241 241 1 2 کارآموزي

هاي محاسبات دستگاه

 برودتی

  - - - 17 جمع

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس -3
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 1عمومی  ریاضیدرس  -3-1

 نوع درس: پایه

 نیاز:پیش

 هم نیاز:

 هدف کلی درس: آموزش مفاهیم ریاضیات عمومی با رویکرد کاربردي

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 یادآوري از توابع: توابع نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و معکوس مثلثاتی 1

4 

- 

2 

 چنددر حد تابع ) راستتتتحد دریک نقطه، حد چپ و  ي مفهوم حد:ادآوری حد و پیوستتتتگی:

,، رفع ابهام صتور مبهم )تینهایبي(، حدود اضتابطه 


0
0

ی در یک وستتگیپ ( در حد توابع گویا،

 طهنق

 

7 
- 

3 

  -تقتعبیر فیزیکی و هندستتی مشتت -مشتتتق: تعریف مشتتتق، مشتتتق یک تابع به کمک تعریف مشتتتق

لثاتی(، معکوس مث –لگاریتمی  -نمایی -کستتري -مثلثاتی -جبري)وابع مختلف ي مشتتتق تهافرمول

 مشتق ضمنی و پارامتري، مشتق مراتب باالتر

9 - 

4 

جدول  –آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع  دست به -کاربرد مشتق: صعودي و نزولی بودن توابع

,رفع ابهام حاالت  استفاده از قضیه هوپیتال براي -رسم توابع ساده -تغییرات توابع 


0
0

مفهوم ، 

 دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبی با استفاده از دیفرانسیل، بسط تیلور و مک لورن برخی توابع خاص

 

9 - 

5 
تغییر ) يریگانتگرالي هاروش -يریگانتگرالي ستتاده هافرمول -انتگرال نامعین -اولیه تابع انتگرال:

 انتگرال معین -(به کسرهاي ساده هیتجز، جزءبهجزءمتغیر، 
12 - 

 4 ها xمحور  حجم حادث از دوران حول -کاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور 6

 

- 

7 
 2حل معادله درجه  –اعمال جبري روي اعداد مختلط  –مختلط  اعدادتعریف اعداد مختلط: 

 ي مختلطهاشهیبار
3 - 

 - 48 جمع

 

 و تخصصی مورد انتظار هاي عمومیمهارت -ب
 گیري و محاسبه سطح زیر منحنیانجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرال

 

 

 

 عملی نظري 

 - 3 واحدتعداد 

 - 48 ساعتتعداد 
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 منبع فارسی و خارجی( 3حداقل ) منبع درسی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1 یعمومریاضی 
 -یطالب ریم ابوالقاسم دیس

 محمدعلی دهقانی 
 1389 تدوین 

 1395 آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان 1 یعمومریاضیات 

 1396آخرین چاپ  پیک آذر سحر  لو میرحغالمرضا  ریاضی عمومی

 

 شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس() استانداردهاي آموزشی -د

 رفع عیب-عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش) روش سنجش و ارزشیابی -

 هاي عملی انشایی، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( ...(و

هاي تحقیقات، خود سنجی ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)

 و...

 تبیي کهاآزمونتکالیف کالسی و 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 کالس نظري ازیموردنوسایل و امکانات معمول 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 موردي و.(

 ي کاربردي متناسب با رشته دانشجویانهامثال ارائهمسئله، رویکرد مهارت در حل  با تکراري، تمرین و امباحثه

 

 سوابق تحصیلی و تجارب( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) هاي مدرسویژگی -

 کارشناسی ارشد ریاضی و باالتر
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 فیزیک حرارت درس -3-2

 نوع درس: پایه

 :پیس نیاز

 هم نیاز: 

 مقدماتی فیزیک حرارت را حل کند. و مسائلفراگیر بتواند با مفاهیم پایه و اولیه حرارت آشنا شود ی درس: هدف کل

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 یدماسنج ودما 

 

 
 

2 
- 

 دما گیرياندازه ودما 

 دماسنج استاندارد

 دماي سلسیوس و فارنهایت مقیاس

 مسائل مرتبط

2 

 گرما و گرماسنجی

 

 

4 

- 

 درونی انرژي وگرما 

 ویژه گرماي ودما، گرما 

 دماي تعادل

 اثر گرما بر حالت مواد

 تصعید و چگالش

 مسائل مرتبط

 انبساط گرمایی 3

 

 

4 

- 

 ازهاگ ومایعات  -تعاریف انبساط گرمایی جامدات

 حجمی جامدات –سطحی  –انبساط طولی 

 آب غیرعاديانبساط  –ترموستات  – دماپا

 مسائل مرتبط

4 

 انتقال گرما هايراه

4 - 

 (جریان گرمایی)آهنگ شارش گرما 

 (انتقال گرما در جامدات )رسانش

 (انتقال گرما در شاره )همرفت

 تابش گرمایی

 طمسائل مرتب

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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5 

 ترمودینامیکی فرایندهاي ومعادله حالت 

8 - 

 محیط ودستگاه 

 معادله حالت

 نمودارها ومبادله شده  گرماي و کار و حجمهمفرآیند 

 و کار و گرماي مبادله شده و نمودارها فشارهمفرآیند 

 ترمودینامیک اولانرژي درونی گاز و قانون 

 و گرماي مبادله شده و نمودارها و کار دماهمفرآیند 

 در و کار و گرماي مبادله شده و نمودارهافرآیند بی

 هاچرخه

 مسائل مرتبط

6 

 هاهاي گرمایی و یخچالماشین

6 - 

 ماشین گرمایی و بازده

 قانون دوم ترمودینامیک و چرخه کارنو

 یخچال و ضریب عملکرد

 یخچالی قانون دوم به بیان

 مسائل مرتبط

7 

 آنتروپی
 

4 

 
- 

 تعاریف آنتروپی سیستم

 آنتروپی در دماي ثابت و دماي متغیر

 مسائل مرتبط

 - 32 جمع

 

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

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی) منابع درسی –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 کردگار  بارسبک محمدعلی فیزیک حرارت

 فیزیک حرارت
 و اشرف السادات

 شکرالسادات  اکرم

 باغانی

 1393 نداي آریانا 

 فیزیک دانشگاهی
هیو –راجر فرید من 

 یانگ
 1385 علوم دانشگاهی فروتن

 

 

 



21 
 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 لعه موردي و.(اي، پژوهشی، گروهی، مطااي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنرانی، مباحثهموردي و.(

 اي، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه 

 
 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 فیزیک ایا دکتر لیسانسفوق

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهدر محیط انجام کار

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 صريکالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و ب 
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 فیزیک حرارت آزمایشگاه درس -3-3

 وع درس: پایهن

 :نیازپیش

 فیزیک حرارتهم نیاز: 

 نماید. گیريو اندازهمفاهیم پایه و اولیه حرارت را در آزمایشگاه مشاهده کرده  فراگیر بتواندهدف کلی درس: 

 ئوس مطالبسرفصل آموزشی و ر -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 - (ظرفیت گرمایی گرماسنج )ارزش آبی  1

 4 - محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه 2

 2 - تعیین گرماي نهان ذوب یخ 3

 2 - تعیین گرماي نهان تبخیر  4

 2 - تعیین ظرفیت گرمایی ویژه جسم جامد  5

 2 - داتضریب انبساط خطی جام 6

 2 - گازي دماسنج 7

 2 - ضریب انبساط حجمی مایعات  8

 2 - ضریب رسانایی فلزات 9

 2 - ضریب رسانایی شیشه 11

 2 - بخارآبفشار  گیرياندازه 11

 2 - بررسی قانون گازها 12

 2 - تحقیق قانون کلی گازها 13

 4 - (ضریب اتمیسیته گازها )روش کلمت ودسورمز 14

 32 - جمع

 

 انتظار مورد تخصصی و عمومی هايمهارت – ب

گیري افزایش دقت در انجام کار، همکاري و مشارکت در انجام کارهاي توانایی کار با انواع وسایل اندازه

 پذیريمسئولیت مشترک،

 

  

 عملی نظري 

 1 - تعداد واحد
 32 - تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 کردگار  بارسبک محمدعلی حرارت فیزیک

السادات  و اکرم اشرف السادات فیزیک حرارت

 شکر باغانی
 1393 نداي آریانا 

 1385 علوم دانشگاهی فروتن هیو یانگ –راجر فرید من  فیزیک دانشگاهی

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 یلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(هاي مدرس )مدرک تحصویژگی

 فیزیک لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 ی، گروهی، مطالعه موردي و.(اي، پژوهشاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنرانی، مباحثهموردي و.(

 سخنرانی و انجام آزمایش تکی یا گروهی

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

و انشایی، مشاهده رفتار  هاي عملی( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 تهیه گزارش آزمایش و آزمون کتبی، شفاهی یا عملی 

 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 آنالوگ و، مکانیکی، دیجیتال پرتابل وتابلویی  گیرياندازه وابدار کامل آزمایشگاه فیزیک حرارت هايست 
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 فیزیک مکانیک  درس -3-4

         درس: پایهنوع 

 :نیازیشپ

 نیاز: هم

 مقدماتی حرکت را حل کند . و مسائلفراگیر بتواند با مفاهیم پایه و اولیه مکانیک آشنا شود هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 ان یادگیري )ساعت(زم

 عملی نظري

1 

 بعديیکحرکت   

 

8 
- 

 هاي مرجعمفهوم حرکت در چارچوب

 تندي متوسط

 ايتندي لحظه

 ايسرعت توسط و سرعت لحظه

 شونده کندو  شونده تندشتاب 

 ايشتاب متوسط و لحظه

 معادالت حرکت با شتاب ثابت

 ها yتاي محور در راس بعديیکحرکت 

 مسائل مرتبط

2 

 دینامیک خطی حرکت ذره

8 - 

 قانون اول نیوتون )اینرسی(

 قانون دوم نیوتن

 (العملعکسعمل و )قانون سوم نیوتن 

 دارشیبحرکت ذره بر روي سطح 

 دینامیک حرکت آسانسور

 مسائل مرتبط

3 

 انرژي -کار

6 
 

- 

 انرژي جنبشی

 انرژي پتانسیل گرانشی

 انرژي پتانسیل فنر

 تعریف فیزیکی کار

 توان

 انرژي -قضیه کار

 انرژي مکانیکی ذره و بقاي آن

 مسائل مرتبط

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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4 

 برخورد

4 

 pقانون دوم نیوتن و اندازه حرکت خطی 

 jضربه 

 برخورد االستیک و مشخصات آن

 ستیک و مشخصات آنبرخورد غیر اال

 مسائل مرتبط

5 

 ايدایره شناسیحرکت

6 - 

 ايتبدیل مختصات خطی به دایره

 اياي متوسط و لحظهسرعت زاویه

 اياي متوسط و لحظهشتاب زاویه

 معادالت حرکت دورانی

 مسائل مرتبط

 - 32 جمع

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب

 پذیريیتمسئول در محیط اطراف، افزایش جستجوگري، تریقعمزایش دقت در انجام کار، بینش اف 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ویرایش هشتم علوم دانشگاهی نظرو خوش بینخوش دیوید هالیدي 1جلد  مبانی فیزیک

 1395 علوم دانشگاهی فضل ا... فروتن فریدمن ک دانشگاهیفیزیک مکانی

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 دکتري فیزیک یا و لیسانسفوق
 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي، تمرین و روش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثه

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه موردي و.(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنرانی، مباحثهموردي و.(

 اي، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه
 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -، عملکرديهاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبیپرسش
 

 موردنیاز درس و وسایلمساحت و تجهیزات 

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 1ی تبرید کشنقشه رسد -3-5

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش

 نیاز: هم

با وسایل  ار هاو سردخانهبرودتی  هايسیستم یکیو الکترمکانیکی  يهانقشه بتواند یدبافراگیر پس از گذراندن این درس هدف کلی درس: 

 را تشریح کند. هاآنجزییات هریک از  و نقشهنماید  یمو ترسطراحی رایانه ی با کشنقشه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هايشهنقدتی، اهمیت برو هايدستگاهبرودتی و  تأسیساتمختلف  هايسیستمبر  ايمقدمه

و  هادستگاهحاوي مبرد،  هالوله، عالئم اختصاري، هاسردخانهبرودتی و  تأسیسات اجرایی و

 ASHRAEبرودتی مطابق با آخرین تغییرات توسط  تجهیزات

 

2 

 

2 

 2 2 و تجاريتبرید خانگی  هايسیستممکانیکی  هاينقشه  2

با مطابق با آخرین تغییرات  هاآنساخت بلوک  عالئم اختصاري وسایل تبرید با رایانه و  3
ASHRAE 

1 3 

4 
با یک  یفریزر خانگچند سیکل ساده تبرید شامل  یخچال خانگی،  و الکتریکی مدار مکانیکی 

 با لوله موئین و سیرکوالسیون طبیعی. اواپراتور و یککمپرسور، یک کنداسر 

 

1 

 

3 

5 
با یک  یفریزر خانگتبرید شامل  یخچال خانگی، چند سیکل ساده  و الکتریکی مدار مکانیکی 

 اواپراتوربا سیرکوالسیون هواي اجباري و یککمپرسور، یک کنداسر، لوله موئین 
 

1 

 

3 

6 

، ايولهلساید شامل یک کمپرسور پنج  به ايساید  فریزریخچالیک  و الکتریکی مدار مکانیکی

 سردکنبآا شیر انبساط و مخزن همراه ب یک کنداسر با فن مربوطه، یک اواپراتوربا فن فریزر،

 و بخار

 

- 

 

8 

7 
مخزن دار شامل یک کمپرسور، یک کنداسر  سردکنآبیک دستگاه  و الکتریکی مدار مکانیکی

 با فن هواي اجباري، یک اواپراتور با مخزن آب

 

1 

 

3 

8 

، ايهوللیک یخچال ویترینی زیر صفر شامل یک کمپرسور پنج  و الکتریکی مدار مکانیکی

، یک کنداسر با فن اجباري، یک اواپراتوربا فن فریزر، همراه با شیر (روغن کارتل کنگرم)

 انبساط

 

1 

 

3 

9 
یک یخچال ویترینی باالي صفر شامل یک کمپرسور، یک کنداسر  و الکتریکی مدار مکانیکی

 با فن اجباري، یک اواپراتوربا فن فریزر، همراه با شیر انبساط

 

1 

 

3 

11 
یک یخچال ویترینی باالي صفر شامل یک کمپرسور، یک کنداسر  و الکتریکی مکانیکی مدار

 با فن اجباري، یک اواپراتوربا فن فریزر، همراه با شیر شناوري فشار ضعیف.

 

1 

 

3 

11 
شامل یک کمپرسور، یک کنداسر با فن اجباري، یک  کولرگازيیک  و الکتریکی مدار مکانیکی

 همراه با شیر انبساطاواپراتوربا فن داخلی، 

 

1 

 

3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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12 

تجاري شامل یک کمپرسور، یک کنداسر با فن اجباري،  سازیخیک  و الکتریکی مدار مکانیکی

تخلیه یخ توسط گاز داغ  سیستم وبا مدار آب  همراه انبساطیک اواپراتور، همراه با شیر 

 کمپرسور

 

1 

 

3 

13 
 یونیت و یونیت بیرونی فازیکشامل  (split) دوتکه کولرگازيیک  و الکتریکی مدار مکانیکی

 داخلی، همراه با لوله موئین
1 3 

14 
 یونیت و شامل یونیت بیرونی سه فاز (split) دوتکه کولرگازيیک  و الکتریکی مدار مکانیکی

 ايترموستاتیداخلی تک فاز، همراه با شیر انبساط 
1 3 

15 
شامل یونیت بیرونی سه  (Duct Split)یک داکت اسپلیت دو تکه  و الکتریکی مدار مکانیکی

 ویونیت داخلی سه فاز، همراه با شیر انبساط ترموستاتیکی فاز

 

1 

 

3 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب

 ي یک کاري در اجراپروژه، افزایش قدرت تصمیم گیري، آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید، افزایش دقت و برنامه ریزحضور در توانایی 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Prancipel of refrigeration j.Dossat 
 حاج سقطی

 سید احمد جعفري

و دانشگاه علم 

 صنعت
1391 

 Refrigeration ASHRAE   ASHRAE 2118 

 1396 خانه روشنا رامین تابان  سرمایشی هايسیستمهند بوک 

 آخرین  تولیدي هايشرکت  تولیدي هايشرکت و تجاريخانگی  هايیخچالکاتالوگ  
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 برودتی تأسیسات مرتبط در ايحرفهمکانیک با سوابق  وباالتر لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 (.موردي و

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه اي

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -کتب، عملکردي هاي شفاهی، حل مسئله، آزمونروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

ي و امسئولیت پذیري، رعایت اخالق حرفه)و انشایی، مشاهده رفتار هاي عملی پرسش -هاي شفاهی، آزمون کتبی، عملکرديپرسش

 پوشه مجموعه کار، ارائه پروژه (...

 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 یکشنقشهمیز  –ویدئو پروژکتور  
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 2ی تبرید کشنقشهدرس  -3-6

 نوع درس: تخصصی

 1ی تبرید کشنقشه: زنیاپیش

 نیاز: هم

 را هاردخانهسبرودتی و هايسیستم هايسیستم و الکتریکیمکانیکی  هاينقشهبتواند  فراگیر پس از گذراندن این درس بایدهدف کلی درس: 

 را تشریح کند. هاآنطراحی وترسیم نماید ونقشه جزییات هریک از رایانه ی با کشنقشهبا وسایل 

 شی و رئوس مطالبسرفصل آموز -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 برودتی هايدستگاهبرودتی و  تأسیساتمختلف  هايسیستمیادآوري 

 ،هاسردخانهبرودتی و  و تأسیسات اجرایی  هاينقشهاهمیت  

ییرات ین تغبرودتی مطابق با آخر و تجهیزات هادستگاهحاوي مبرد،  هالولهعالئم اختصاري،  

 .ASHRAEتوسط 

1 1 

2 
، دیتایل هاي تعرضی، مقاطع طولی گذارياندازهمعماري شامل: پالن  هاينقشه باآشنایی 

 معماري دیوارها، سقف، کف و ...
1 1 

3 
رین با مطابق با آخ هاآنو ساخت بلوک  و وسایل تبرید با رایانه هالولهعالئم اختصاري رسم 

 .ASHRAEتغییرات 
1 3 

4 

صفر(، شامل: بارانداز، سالن  و بااليزیر صفر ) دومنظورهنقشه معماري یک سردخانه رسم 

الن مواد گوشتی و ...، س بنديبسته، سالن پیش سردکن، سالن هاو سبزيمیوه  بنديبسته

 و موتورخانه راهروها، دیفراست اتاقنگهداري محصوالت، تونل انجماد، 
1 3 

5 

سردخانه، جزئیات  و کفسقف  بنديعایقدیوارها،  بنديعایق هايالیهنقشه جزئیات رسم 

 صفر وي زیر هاسردخانهسطحی  هايآبسطحی و جلوگیري از انجماد  هايآبزه کشی 

 انجماد هايتونل
1 1 

6 
 هايمحدودیتي بزرگ و هاسردخانهدر  مورداستفادهفلزي  هايسازه هاينقشه آشنایی با

 1 1 اجرایی

 3 1 پالن سردخانه و سایتفضاهاي اداري طراحی انجام  7

8 
 سردسازي را روي پالن سردخانه هايدر سالنمحل نصب اواپراتورها رسم 

1 1 

9 
 ي پالنرو (سیستم دیفراست و درین و... گاز داغمایع، بخار، )خطوط مبرد  کشیلولهترسیم 

1 1 

 3 1 با گاز داغسردخانه زیر صفر با دیفراست  و الکتریکیمدار مکانیکی رسم  11

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 3 1 سردخانه زیر صفر با دیفراست با هیترالکتریکی و الکتریکیمدار مکانیکی رسم  11

12 
یلن محلول ات)مدار مکانیکی سردخانه زیر صفر و باالي صفر با مبردهاي ثانوي شامل رسم 

 3 1 (و ... نمکآبگلیکول، محلول 

 2 - اختالف سطح نسبت به همدیگر( و با سطحهم)نقشه جزئیات حداقل دو اواپراتور موازي رسم  13

14 
 را (خط دهش، خط مکش و روغن)نقشه جزئیات حداقل دو کمپرسور موازي رسم 

- 2 

15 

ردر کندانس) دوتکهکندانسر هوایی  با صفرسردخانه باالي  مدار مکانیکیفلودیاگرام رسم 

 (ک کندانسور، یک رسیورو ...یا چند اواپراتور، ی دو شامل )یک دوکمپرسورموازي،( ارتفاع
 

2 
2 

16 
ور، یک اواپرات یک سردخانه باالي صفر شامل )یک کمپرسور، مدار مکانیکیفلودیاگرام رسم 

 (کنندهخنککندانسورآبی، برج 

 

1 

 

3 

17 
 Liquid) ، سپراتور مایع(Oil Separator)نقشه جزئیات اویل سپراتور رسم 

Separator) رسیور ،(Receiver) اکونومایزرن مخز و (Economizer Tank)  1 

18 

اواپراتور )یک  دو سردخانه زیر صفر شامل )یک کمپرسور، مدار مکانیکیطراحی و رسم 

اخلی ي، یک رسیورو تانک دکندانسور تبخیر  مجدد(، یک  تبخیرکننده و یکاواپراتور اصلی 

 با دیفراست گاز داغ آب کندانسور(
 

- 

 

4 

19 

 دو منظوري دو مرحله تراکم  صفرباالي  و سردخانه زیر صفر انیکیمدار مکطراحی و رسم 

ر اواپراتور )حداقل دو اواپراتور زی چند و یا سه کمپرسور،یک )با سیکل برگشت مایع شامل 

ع، سپراتور مای هايپمپمیان سردکن،  و یکسپرایتور مایع  یکو صفر ودواواپراتور باالي صفر 

مپ پ دو دستگاهذخیره آب به همراه سختی گیر،  و تانکي کندانسور تبخیر  روغن، یک 

 با دیفراست گاز داغ( تجهیزات موردنیاز و سایررسیور، شیرآالت کنترلی ، کندانسور

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

21 

 یچپسیمدودسته  کمپرسور باشامل:  زیر صفرمدار فرمان و قدرت سردخانه طراحی و رسم 

(Part wind) ،  تروپمپ دستگاه الک دو ستگاه الکترو فن سه فاز وبا یک د کندانسور تبخیر

زمینی سه فاز، یک دستگاه اواپراتور با دو عدد الکترو فن تک فاز، دیفراست الکتریکی با سه 

 موردنیاز هايکنندهکنترلستاره و تمام  بااتصالعدد هیتر برقی 

 

 

1 

 

 

3 

 48 16 جمع

  

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 فعال در این کار هايشرکتبا  يو همکارتعامل ، نوین يهاروش، آشنایی با گیريیمتصمیک پروژه، افزایش قدرت  انجام
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Prancipel of refrigeration j.Dossat حاج سقطی 

 سید احمد جعفري

و ه علم دانشگا

 صنعت

1391 

 Refrigeration ASHRAE   ASHRAE 2118 

 1396 خانه روشنا رامین تابان  سرمایشی هايسیستم پوکهند 

 
آخرین   تولیدي هايشرکت  تولیدي هايشرکت و تجاريخانگی  هايیخچالکاتالوگ 

 ویرایش

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(گیویژ

 برودتی تأسیساتمرتبط در  ايحرفهمکانیک با سوابق  باالتر و لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 .(موردي و

 ايپروژهسخنرانی، تمرین و تکرار،  
 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهسئولیت)م

 پوشه مجموعه کار، ارائه پروژه
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر 31کالس  اساس بر یکشنقشهمیز  –ویدئو پروژکتور 
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 ساختمان فناوري درس -3-7

 تخصصی نوع درس:

 :نیازپیش

 از:نی هم

 را هاسردخانهمکانیکی در  تأسیساتو مشکالت اجراي  هامحدودیتفراگیر پس از پایان درس با اجزاء ساختمان آشنا شود.  هدف کلی درس:

تمانی اخسو بخشی از کارهاي  آورد به دست سردخانه را در ساختمانمکانیکی  تأسیساتپیشنهاد مناسب جهت اجراي  ارائهبداند و توانایی 

 دهد. را انجام

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 (نظري)رئوس محتواي  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 هاآنو مقایسه با اسکلت فلزي و فوالدي  هايساختمانانواع  1

 - 1 انواع مصالح ساختمانی 2

 - 1 ساختمانی هاينقشه 3

 - 1 آن را در استحکام ساختمان اهمیت وو فونداسیون  ریزيبتونکفراژبندي،  هايروش 4

5 
، کول گذاري و روش (محل مناسب براي حفر چاه آب باران یا فاضالب، طریقه حفر میله و انباره )مخزن

 بستن دهانه آن.
1 - 

6 
 (LSF)سبک  هايسازهرا توضیح دهد.  هاآن و تقاطع، دورو یکروحمال، جداکننده،  دیوارهاي

 بادبندها و اهمیتنقش  
1 - 

7 
 که باید عایق رطوبتی شوند فضاهایی

 هاسردخانهرطوبتی در  کاريعایق جزئیاترطوبتی.  کاريعایق هايروشانواع 
1 - 

 - 1 در دیوارهاحرارتی  کاريعایقمختلف  هايروش 8

 - 1 هااندودهاندود کردن با انواع  هايروش 9

 - 1 کاذب هايو سقف هاسردخانهرا در سقف  ريکاعایقاجراي سقف را شرح دهد و  هايروشانواع  11

11 
 پوشکف و انواعکف سازي  هايروشانواع 

 هاسردخانهکف در  کاريعایقچگونگی 

 

1 - 

 - 1 و محوطهتر  فضاهاي، بامپشتطریقه شیب بندي در  12

 - 1 هاساختمانانواع نماي  13

 - 1 ا در ساختمانآن ر و اهمیترا نام ببرد  تیرها و هاستونانواع  14

 - 1 نورگیر و خرپشته، اندازدستپله، نرده،  15

16 
و مکانیکی  تأسیساتاجزاي  .و دودکش ،کانال مسیر عبور لوله، هايو کانال، داکت ها هاشفت

 آن استانداردهاي
1 - 

 - 16 جمع

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 اعتستعداد 
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 )عملی(رئوس محتواي  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 6 - موتورخانه سردخانه با استفاده از نقشه، فونداسیون هايگاهدستانواع  اجرا 1

 6 - و بتونیآجري  دیوارهاي (LSF) سبک دیوارهايانواع اجرا  2

 6 - هاسردخانهداخلی و خارجی  دیوارهاي در حرارتیاجراي عایق  3

 6 - دیوارهامالت ماسه سیمان را بر روي  اندود گچ، خاک و اجراي 4

 6 - عایق مناسبو نصب  و نصبسقف  انواعاجرا  

 6 - اجراي پله و رمپ 5

 3 - حرارتی در کف هايعایقاجراي عایق رطوبتی و  6

7 

 

 اجراي شیب بندي کف

 

- 3 
 6 - آن تنظیم ودرب سردخانه نصب  8

 48 - جمع

  

عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب  

 پذیري، تقویت خالقیتمنی در کار، تقویت روحیه همکاري، مسئولیتآشنایی با خطرات کارگاهی و رعایت نکات ای

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 سازيساختماناز سیر تا پیاز 

 مکانیکی تأسیسات

  سیماي دانش  امیر سرمد نهري

 1397   رشته ساختمان ايو حرفهفنی  يهاکتاب بتونی هايساختمان آوريفن

 
 1397   رشته ساختمان ايو حرفهفنی  هايکتاب فلزي هايساختمان آوريفن
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 معماري یا سازه انسلیسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 تمرین و تکرارسخنرانی، کارگاه گروهی، 

 

...( رفع عیب و-یی )عیب یابیآزمون شناسا -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار، پرسششدهسازيشبیههاي انجام کار در محیط -آزمون کتبی، عملکردي هاي شفاهیپرسش

 

 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 تخته و تجهیزات سمعی و بصري و کلیه ابزارآالت بنایی و مصالح ساختمانی مجهز به
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 انتقال حرارتدرس  -3-8

 تخصصی: نوع درس 

 زیک حرارتفی: نیازپیش 

 نیاز: هم 

 هاي حرارتیها و مبدلدر پره باألخصآشنایی با اصول انتقال حرارت و کاربردهاي آن هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، هاآنهاي و تابش و معادله مقدمه: تعریف انتقال حرارت و کاربردهاي آن، تعریف هدایت، جابجایی

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 مختصات 

 اي و کرويدکارتی، استوانه

4 - 

2 

 سازيمشابه، مانغیرههاي همگن و با الیه چندالیههمگن، دیوار  پایدار: دیوار بعديیکهدایت 

و چندالیه، ضریب انتقال حرارت  الیهیکاي و کروي با جدار استوانه هايسیستمالکتریکی هدایت، 

داراي منبع حرارتی خطی و  هايسیستمخطی و شعاعی، ضخامت بحرانی عایق،  هايسیستمکل در 

هاي مقطع ثابت در سه مورد و روش طول جابجایی، معادالت پره -هدایتی هايسیستمشعاعی، 

اي ههاي پیچیده، مقاومت حرارتی ترکیب جدار و پره، پرهپره، پره تأثیر، بازده پره، ضریب شدهاصالح

 فشرده، مقاومت حرارتی تماس و ضریب تماس

12 - 

3 
هدایت، جداول ضریب پایدار: روش ترسیمی در هدایت دوبعدي، ضریب شکل  چندبعديهدایت 

 بعديسه هايسیستمشکل براي حاالت مختلف، 
2 - 

4 

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

 وین، جدول دانکل، محاسبه طیف مکان تغییرف، جسم خاکستري، قانون هضریب گسیل، قانون کیرش

ابش گلخانه، تبادل حرارتی بین دو سطح سیاه، ضریب شکل تابش، قاعده تابش خورشید، محاسبه ت

 تقابل، قاعده تجمیع، تابش سطح به خودش

6 - 

5 

مرکز، مرور ضریب انتقال حرارت کل براي هم هايدولولهاي حرارتی: تعریف، مبدل مبدل

 ي و جریان معکوسهاي جریان موازلوله، مبدل -اي، ضریب رسوب، مبدل پوستهاستوانه هايسیستم

دما در  تغییراتهاي جریان عمودي اختالطی و بدون اختالط و ، مبدلهاآنو تغییرات دما در طول 

تی، هاي رفت و برگشلوله با لوله -هاي پوستهطول دو جریان، اختالف دماي میانگین لگاریتمی، مبدل

نمودارهاي آن، روش و  LMTD درروشاي، ضریب تصحیح اي و چند لولههاي چند پوستهمبدل

NTU هاي حرارتی فشرده،ها، مبدلبراي انواع مبدل تأثیرمبدل، نمودارهاي ضریب  تأثیر، ضریب 

 ، چاه حرارتیهاکانال میکروهاي حرارتی، اي، لولههاي صفحهمبدل

8 - 

 - 32 جمع

 

  

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب
یوارها ها، دابع انرژي حرارتی در محیط، دقت در حفظ انرژي، حساسیت به اتالفات حرارتی در لولهتوانایی انجام محاسبه، توجه به من 

 هاي دوجداره در کاهش تلفات حرارتیها و پنجرهها و اثر عایقپنجره و

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

edition) th11er (Heat Transf 
J. P. Holman  حسین شکوهمند و

 دیگران

 نو

 پردازان

1391 

edition) th4Heat and Mass Transfer ( Y. A. Cengel همراه  اکبر عالم رجبیعلی

 علم

1393 
 th5Introduction to Heat Transfer (

edition) 

F. P. Incropera et al. 1391 نما بهرام پوستی 

 
 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)ردهاي آموزشی استاندا –ب

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کارشناس ارشد یا دکترا مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي

 

پژوهشی، گروهی، مطالعه  اي،، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه موردي و.(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنرانی، مباحثهموردي و.(

 ، پروژهمسئلهسخنرانی، حل 

 

..( .رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 مسئلهو  سؤالهاي شفاهی پیش از شروع درس، حداقل دو آزمون کتبی شامل پرسش

 
 

 دنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مور

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 ترمودینامیکس در -3-9

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش

 انتقال حرارتنیاز:  هم

 تبریدتهویه مطبوع و  هايسیستمدر  باألخصآشنایی با اصول ترمودینامیک و کاربردهاي آن هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
مقدمه: تعریف ترمودینامیک، کاربردهاي ترمودینامیک: نیروگاه بخاري، چرخه تبرید تراکمی بخار،  

 تبرید ترموالکتریک، توربین گازي
2 - 

2 

م و حجم معیار، فاز، خاصیت، خواص گسترده و تعاریف: ترمودینامیک کالسیک و آماري، سیست

متمرکز، حالت، فرایند، تعادل، فرایند شبه تعادلی، فرایند ایزو، چرخه، انرژي، چگالی، حجم ویژه، 

 فشار، واحدهاي فشار، فشار مطلق و نسبی، تساوي دما، قانون صفرم، دماي مطلق، واحدهاي دما

3 - 

3 

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

-اشباع، بخار اشباع، نقطه بحرانی، تعادل مایع و جامد، خط ذوب، خط تبخیر، خط تصعید، نقطه سه

اي آب هگانه، خواص مستقل و وابسته، جداول خواص ترمودینامیکی، سطوح ترمودینامیکی، تفاوت

 پذیريآل به اشکال مختلف، ضریب تراکمهبا سایر مواد، معادله حالت گاز اید

5 - 

4 

اي و کار و حرارت: تعریف کار، واحدهاي کار، کار در مرز متحرک یک حجم معیار، توابع نقطه

هاي دقیق و غیردقیق، فرایند پلیتروپیک، کار ایزوبار و پلیتروپیک و ایزوترم، مسیري، دیفرانسیل

 ر و حرارتتعریف حرارت، واحدهاي حرارت، مقایسه کا

4 - 

5 

قانون اول ترمودینامیک براي جرم معیار: اصل بقاي انرژي، قانون اول براي یک چرخه، قانون اول 

، و حجم ثابت فشارثابت، گرماي ویژه آنتالپیبراي یک فرایند، انرژي داخلی، روش حل مسائل، 

 آل، قانون اول به شکل شدتیروابط گرماي ویژه براي گازهاي ایده

6 - 

6 

د کل، فراین آنتالپیقانون اول ترمودینامیک براي حجم معیار: اصل بقاي جرم، اصل بقاي انرژي، 

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

 فرایند گذرا )مثال: پر یا خالی شدن مخزن گاز(

8 - 

7 

خچال و پمپ حرارتی، بازده حرارتی، ضریب عملکرد، فاکتور عملکرد، قانون دوم: موتور حرارتی، ی

-تناپذیر، عوامل برگشپذیر و برگشتپالنک، بیان کالزیوس، فرایندهاي برگشت -بیان کلوین

 ناپذیري، چرخه کارنو، چرخه کارنوي تبرید، بازده چرخه کارنو

4 - 

 - 32 جمع

 

 

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 ظار   مورد انت و تخصصی هاي عمومیمهارت  -ب  
 هانساناهاي که در پیرامون هاي محیط ، دقت و توجه بیشتر در عملکرد دستگاهآشنایی با قوانین فیزیک و اثر آن در عملکرد پدیده

   ها در حفظ آن .ها در آینده بشر و نقش انسانمشغول به کار هستند، پی بردن به اهمیت انرژي

 

   ی و خارجی (منبع درسی ) حداقل سه مورد منبع فارس -ج 

 

 (مطلوب درس شرایط آموزشی و یادگیري)استانداردهاي آموزشی  –د  

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي

 
 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 مسئلهسخنرانی و حل 

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(اخالق حرفه پذیر، رعایت)مسئولیت

 مسئلهو  سؤالهاي شفاهی پیش از شروع درس، حداقل دو آزمون کتبی شامل پرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري

 

  

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Fundamentals of Thermodynamics (9th 

Edition) 

 C. Borgnakke, R. E. 

Sonntag 

محمدرضا 

 افضلی

کتاب 

 دانشگاهی
1397 

Thermodynamics: An Engineering 

Approach  

 

Y. A. Cengel, M. A. 

Boles 

محسن حسن 

 وند

نو 

 پردازان
1397 

Fundamentals of Engineering 

Thermodynamics 
M. J. Moran et al. 

اختر رجبی، 

 بیژن دیبایی نیا

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1388 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Claus+Borgnakke&search-alias=digital-text&field-author=Claus+Borgnakke&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Richard+E.+Sonntag&search-alias=digital-text&field-author=Richard+E.+Sonntag&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Richard+E.+Sonntag&search-alias=digital-text&field-author=Richard+E.+Sonntag&sort=relevancerank
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 اصول مقدماتی تبریددرس   -3-11

 صینوع درس: تخص

 :نیازپیش

 نیاز: ترمودینامیک هم

 سردکننده ايهدستگاه دهندهتشکیلقطعات  آشنا شود. تبرید هايسیستمفراگیر پس از پایان درس با اصول مقدماتی و اجزاء هدف کلی درس: 

 را در سیکل بیان کند. هاآن و نقشبشناسد  را جذبیتراکمی و 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 برودت تاریخچه تبرید را شرح دهد.

 
 
 
 
 
 

 

1 - 
 کاربرد برودت در نگهداري مواد غذایی، تولید و صنعت را شرح دهد.

 

 

2 

 انتقال حرارت را بیان کند هايروش

 

2 - 

 گرماي ویژه را بیان کند.

 گرماي محسوس را بیان کند 

 اي نهان را بیان کندگرم 

 شرایط اشباع را بیان کند

 دماي اشباع را بیان کند 

 بخار سوپر هیت را بیان کند 

 را بیان کند. (مایع سابکولد )مادون اشباع 

 فشار بر دماي اشباع را بیان نماید. تأثیر 

 تبخیر را شرح دهد میزان وتبخیر را بیان کند  

 مایی تبخیر را بیان کند.اثر سر 

 تصعید را توضیح دهد. 

 تقطیر را تشریح کند. 

 دماي بحرانی را بیان کند.

 را بیان کند. آنتالپی 

 آنتروپی را بیان کند. 

 جداول بخار را توضیح دهد 

 خواص مایع اشباع 

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 جداول بخار سوپر هیت را شرح دهد.

 

3 

 تولید برودت را نام ببرد. هايروش

 

4 - 

 سیکل تبرید باز را شرح دهد

 سیکل تبرید بسته را شرح دهد. 

ر، وسکمپرسور، کندان)آن  دهندهتشکیلنقش اجزاء  و دهدسیکل تبرید تراکمی تبخیري را شرح 

 را در سیکل بیان کند.( انبساط مشیراواپراتور 

 توضیح دهد. pvرا در دیاگرام  برودتی هايماشینسیکل کارنو در 

 آن را نام ببرد. و انواعبرودتی را بیان کند  هايسیکلنقش مبرد در 

 

 
 خواص مبرد ها را بیان نماید.

 

 

 

 

   

 ومربوط به مبردها آشنا شود. مناطق سوپرهیت، اشباح، سابکولد وخطوط مایع  P-Hبا دیاگرام 

شخص را م و دما، آنتروپی، حجم مخصوص آنتالپیابت فشار، خطوط ث و اشباع را بشناسد. بخار

 نماید.
 آن را نام ببرد. و انواعبرودتی را بیان کند  هايسیکلنقش مبرد در 

 را شرح دهد CFC-HCFC -HFCهاي  و مبرد خواص مبرد ها را بیان نماید.

 ها شرح دهد. و زیوتروپ هاایزوتوپ، هاهالو کربن بنديدستهمبردها را در 

4 

 ترسیم نماید. P-Hسیکل استاندارد تبرید تراکمی تبخیري را در دیاگرام 

بررسی  HFCمبرد  دیاگرام P-H تراکمی را در پارامترهاي سیکل استاندارد تبرید تراکمی تبخیري

 نماید. و مقایسه

ریانی مبرد ج حجمو روابط مربوط به کار کمپرسور، گرماي دفع شده درکندانسر، اثر تبرید، جرم 

 عملکرد را بنویسد. و ضریبدر سیکل، توان کمپرسور، ظرفیت حرارتی کندانسر 

4 

 
- 

5 

تفاوت  و بسته را توضیح داده نیمه وباز، بسته  کمپرسورهايوظیفه کمپرسور را شرح دهد و انواع 

 بررسی نماید. را هرکدام معایب و مزایا ورا بیان کند.  هاآن

 
3 

 
- 

کمپرسورهاي سیلندر پیستونی، روتاري، اسکرال، اسکرو وسانتریفوژ را شرح  عملکرد وساختمان 

 دهد و مقایسه کند.

کمپرسورها را شرح  کاريروغن هايروشکند و  را بیان هاروغنخواص فیزیکی و شیمیایی  

 دهد.

 کمپرسورها را شرح دهد. در انواعکنترل ظرفیت 

6 

 سیکل تبرید تراکمی توضیح دهد. آن را در و نقشکندانسر 

2 - 
نحنی با توجه به م و برودتی شرح دهد. هايسیستمرا در  تبخیري وانواع کندانسر هاي آبی، هوایی 

P-H .مقایسه نماید 

 را بیان کند. و هواییمحدودیت استفاده از کندانسرهاي آبی، تبخیري 
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را توضیح  زداییرسوب هايروششرح دهد و را  و تبخیريدر کندانسر آبی  گذاريرسوبعلل 

 دهد.

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را تعریف کند. کنندهخنکبرج 

 دهد. و توضیحرا نام ببرد  کنندهخنکبرج  دهندهتشکیلاجزاء 

3 

 
- 

 هاينف، فشار مثبت یا منفی )(فایبرگالس فلزي )چوبی، جنس ازنظررا  کنندهخنکانواع برج 

 تر را شرح دهد. خشک یا و( )ریزشی یا پاششی ود آب، ور(دمنده یا مکنده

نسر، بین کندا کشیلوله نقشه نماید. و انتخاب را شرح دهد. کنندهخنک پارامترهاي انتخاب برج

 را شرح دهد. و مداررا ترسیم نماید  و پمپ کنندهخنکبرج 

 مایع مبرد را در سیکل تبرید شرح دهد. هايکنندهکنترلنقش 

 ترسیم نماید. (P-Hرد آن را در دیاگرام )عملک

 نحوه انجام سوپرهیت بخار مبرد در اواپراتور را شرح دهد.

 
 آن را بیان کند. و معایبلوله مویین را توضیح دهد. مزایا 

 

8 

 شیر انبساط خودکار را شرح دهد و با لوله مویین مقایسه کند

 

3 - 

 دهد.شیر انبساط ترموستاتیکی را شرح 

آن را تشریح  مساختمانرا توضیح دهد  داخلی (کنندهمتعادلشیر انبساط ترموستاتیکی با اکوآالیزر ) 

 نماید.

آن را  اختمانمسخارجی را توضیح دهد  (کنندهمتعادلشیر انبساط ترموستاتیکی با لوله اکوآالیزر )

 تشریح نماید.

 ف را شرح دهد.ضعی افشاربخش فشارقوي  شیر انبساط مواج

 شیر انبساط برقی را شرح دهد.

 پارامترهاي انتخاب شیر انبساط را توضیح دهد.

9 

 اواپراتور را تعریف کند.

2 - 

 دهد و توضیحانواع اواپراتور را نام ببرد 

 کویل انبساط مستقیم را شرح دهد.

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

 اواپراتورهاي مرطوب با شیر انبساط مواج را توضیح دهد.

 

 

 

11 

 

 بکار گرفته شود را نام ببرد. برودتی تراکمی تجهیزات فرعی که ممکن است در سیکل
 

 

2 

 

- 

 برودتی بیان کند. هايسیکلآن را در و نقشتله روغن را شرح دهد. 

 برودتی بیان کند. هايسیکلرا در آن  و نقشرسیور را شرح دهد  

برودتی را شرح دهد. وعلل پیدایش رطوبت در سیکل را  هايسیکلاثرات وجود رطوبت در 

 توضیح دهد.
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رح آن را ش و انواعبرودتی توضیح دهد.  هايسیکلدر  را( نقش فیلتر درایر )صافی وخشک کن

 دهد.

 را شرح دهد. (شیشه رویت )سایت گالس

 نشان دهنده رطوبت را توضیح دهد

 (P-Hآن را در منحنی ) و اثر برودتی توضیح دهد. هايسیکلحرارتی را در  هدف از نصب مبدل

 ترسیم نماید.

 ساختمان مبدل حرارتی را شرح دهد.

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 برودتی را شرح دهد. سیکل جذبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 وچک خانگی را شرح دهدسیکل جذبی یک سیستم برودتی ک

 سیکل جذبی. اجزاء

 عملکرد یخچال حرارتی خانگی

 نقش ژنراتور، کندانسر، اواپراتور و ابزوربر را شرح دهد

 میزان فشار در قسمتهاي مختلف سیکل را توضیح دهد.

 را در سیکل بیان نماید. و مبردنقش جاذب 

 را در سیکل شرح دهد. (ید و آبلیتیوم برما)و  (نقش )آب وآمونیاک 

 سیکل عملکرد تبرید جذبی را ترسیم نماید و توضیح دهد.

 نقش مبدل حرارتی را در سیکل چیلر جذبی را بیان کند.

 

 

12 

را درنقاط مختلف سیکل مشخص  (آب و آمونیاک) ودر صد غلظت )لیتیوم برماید وآب مقطر( 

 (شرح دهد را P-T-X نماید. )نمودار

2 

 
- 

ی تخلیه هواي نفوذي را شرح هایروش و اهمیت جلو گیري از نفوذ هوا به سیکل را توضیح دهد

 (وکیوم کردن.)دهد

رم، سیستم برودتی جذبی آبگ)انرژي مصرفی را شرح دهد.  ازنظربرودتی جذبی  هايسیستمانواع 

 را با هم مقایسه کند. (آبداغ، بخار وشعله مستقیم

 ،COP انرژي مصرفی و اقلیمی، هايمحدودیت)می را از جهات مختلف چیلر جذبی و تراک

EER،SEER  وPLIV) .با هم مقایسه کند 

 - 32 جمع

  

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
از  هاي کسب اطالعاتدانش را درعمل به دست آورد. روش استفاده خودباوري جهت حضور در فضاي کار تبرید را به دست آورد. 

 بازار را بداند.
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Prancipel of refrigeration j.Dossat حاج سقطی- 

 سید احمد جعفري

و دانشگاه علم 

 صنعت
1391 

 refrigeration ASHRAE   ASHRAE 2118 

 خانه روشنا رامین تابان  ایشیسرم هايسیستمهند بوک 
1396 

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 تبرید تأسیساتبا سوابق تجربی کار درحیطه  یا دکتري لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه احثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مب 

 موردي و.(

 پژوهشی، مطالعه مورديتمرین و تکرار، اي، سخنرانی، مباحثه 

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهر در محیطانجام کا

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...(اي و مسئولیت پذیري، رعایت اخالق حرفه)هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، مشاهده رفتار پرسش

 

 و وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات 

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 1کارگاه تبرید  درس -3-11

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش

 اصول مقدماتی تبرید یاز:ن هم

 خانگی را انجام دهد. سردکننده هايدستگاهیابی وتعمیر انواع  یبع راه اندازي، فراگیر پس از پایان درس بتواندهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
، گشاد کاري، الله کردن، باریک کردن لوله خمکاري اجراي یک کار ترکیبی از برشکاري،

 - ي لوله مسی انجام دهد.وجوشکاري نقره وبرنج را طبق نقشه بررو

 

 

18 

 

 

 

 لوله مسی وفوالدي را توسط جوش برنج طبق نقشه جوشکاري نماید. 2

3 

برودتی شرح دهد، انواع آن را نام ببرد وعملکرد آن  هايسیستمکاربرد وکیوم پمپ را در  

 .دهد وعملکرد آن را تست کندرا توضیح 

هاي فشار ودماي  ن را بررسی کند، گیجمنیفولد شارژ را شرح دهد، عملکرد شیرهاي آ

 آن استفاده کند. واژرا توضیح دهد. نحوه کارکردن با آنرا فراگیرد  اشباع

مبردهاي مختلف  دهد. و توضیحنام ببرد  ترازوهاي سنجش وزن مبرد را جهت شارژدقیق

 را وزن کرده مقایسه کند.

را شرح دهد  هاآناوت کپسول مبرد هاي مختلف را شناسایی کند. خواص مبر ها و تف

 بکار بگیرد. و نکات اجرایی در زمان شارژ را توضیح دهد.

 انواع رله ها واورلودها را شناسایی کند وتفاوت ها آن را شرح دهد.

 

 

- 9 

4 
با اجزاي یخچال خانگی آشنا شود ووظیفه هر کدام را شرح داده وصحت عملکرد آن را 

 تست کند.

- 18 

5 

فاز را بخواند وپارامتر هاي آن را تحلیل کند. یک عدد کمپرسور  پالک کمپرسورهاي تک

صلی، ا پیچسیم)آن را شرح دهد،  تناوبی تک سیلندر را باز کند واجزاي الکتریکی داخل

کمکی یا استارت را به کمک اهم متر مشخص کند.( نحوه تشخیص سوختن ویا قطع سیم 

تعمیرات الزم  پیشگیري را بیان کند. ها را شرح دهد وعلت عیب را توضیح داده وراههاي

را انجام دهد. اجزاي مکانیکی شامل لرزه گیر، مجاري مکش ودهش، موفلر ها، سیلندر، 

 پیستون، سوپاپهاي رانش ومکش، شاتون و... را باز نموده نقش هر کدام را توضیح دهد.

در این  تشخیص وعلت خرابی را شرح داده، تعمیر آن را انجام دهد. نحوه روغنکاري

 کمپرسور را شرح دهد.

 

 

 

 

 عملی نظري

 3 -  تعداد واحد
 144 -  تعداد ساعت
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6 

را  هاي الکتروموتور آن پیچسیمکمپرسور روتاري تا ظرفیت یک اسب بخار را باز نموده 

نماید. اجزاي مکانیکی کمپرسورشامل پیستون غلطکی، تیغه هاي جدا کننده  شناسایی

 تشخیص وعلت خرابی وچگونگی .مجاري ورودي وخروجی مبرد و... را بررسی نماید

 تعمیر آن را شرح داده، انجام دهد.

 

7 

ا را کند، سرسیمه گیرياندازهتک فاز را باز کند، اهم سر سیمها را  کمپرسورهايتخته کلم 

اصلی، کمکی واستارت را مشخص نموده وظایف هر کدام را  پیچسیمشناسایی نماید، 

خانگی وآبسرد  هايیخچالنقش رله هاي جریان و ولتاژ را را در مدار فرمان  شرح دهد.

توضیح دهد. رله مناسب براي کمپرسور را انتخاب نماید وبرروي کمپرسور نصب  هاکن

کند. نقش اورلود را بیان کند عملکرد آن را شرح دهد سالمت آن را آزمایش کند و بر 

 روي کمپرسور نصب کند.

ر وزیر فنقش ترموستاتها را در یخچال خانگی توضیح دهد، تفاوت ترموستات باالي ص

را بیان کند ترموستات مناسب را براي یخچال انتخاب  هاآنصفر را شرح دهد وکاربرد 

 نماید وبه طور صحیح آن را نصب کند.

مختلف دیفراست در فریزر ها را  هايروشنقش دیفراست را در فریزر ها شرح دهد و 

ا تعویض تشخیص دهد، تعمیر وی توضیح دهد. خرابی گرمایش دور درب فریزر ها را

تایمر را در دیفراست شرح دهد وآن را طبق نقشه در  وظیفه قطعات معیوب را انجام دهد.

 مدار الکتریکی نصب نماید.

- 9 

8 

ا ، اواپراتور ولوله موئین بکندانسر تجهیزات مختلف یک یخچال خانگی شامل کمپرسور،

سب اید. شاسی مناوفیلتر درایر جوشی مناسب طبق نقشه آماده نم قطر وطول تعیین شده

 جهت استقرار قطعات را طبق نقشه بسازد.

 را شناسایی کند. (دهش وسرویس )شارژ ي مکش،هالوله

 را در کمپرسورشارژ کند. موردنیازروغن 

تجهیزات را بر روي شاسی نصب کند، لوله مسی با سایز مناسب فراهم نموده و طبق نقشه 

 کند. کشیلولهل را استفاده از جوش نقره وبرنج سیکل یخچا و با

تجهیزات الکتریکی مانند رله، اورلود، ترموستات، کلید فشاري درب یخچال، روشنایی و.. 

 را طبق نقشه انتخاب ودرجاي مناسب نصب نموده وسیم کشی کند.

 با رعایت کلیه نکات ایمنی سیستم را با فشار مناسب وگاز ازت تست نشتی نماید.

 ي سیکل یخچال را تخلیه نماید.هاولهلهواي داخل  با کمک وکیوم پمپ

 در یخچال شارژکند. با کمک ترازو مبرد الزم را

کند. درجه حرارت را در قسمتهاي  گیرياندازهیخچال را روشن کند، آمپر کمپرسور را 

 کمک اطالعات و بانماید  گیرياندازهفشار هاي مکش ودهش را  مختلف سیکل ثبت کند.

 ترسیم نماید وتحلیل کند. PHخچال را بر روي منحنی آمده عملکردسیکل ی به دست

 در صورت نرمال بودن عملکرد یخچال لوله سرویس را به روش جوشکاري کورکند.

- 27 
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9 

کلیه عملیات عیب یابی، تعمیر و سرویس شامل: شارژ روغن، تعویض درایر، جوشکاري 

جام ن با کمپرسور تک فاز ان، تست فشار، شارژ مبرد و... را بر روي سیستم آبسرد کهالوله

 اطراف اواپراتور را تعمیر کند. کاريعایقدهد ودر صورت نیاز مخزن آب و
- 9 

11 

کلیه عملیات عیب یابی، تعمیر، سرویس شامل: شارژ روغن، تعویض درایر، جوشکاري 

ور بایک کمپرس دو درب فریزریخچالبر روي سیستم  ، تست فشار، شارژ مبرد و...هالوله

فاز و یک اواپراتور زیر صفر و فن انتقال هواي مجهز به آبسرد کن را انجام دهد. سیم تک 

استارت مجهز به رله جریان، فن کندانسر، فن اواپراتور تایمر  پیچسیم کمپرسور باکشی 

 ریزرفیخچال و... را طبق نقشه انجام دهد. سردکنآب دیفراست، هیتر دیفراست، تجهیزات

کند و عملکرد  گیرياندازهرا  و دما. کلیه پارامترهاي آمپر، فشار را راه اندازي کند

دیفراست را بررسی کند ومسیر تخلیه آب حاصل از دیفراست را در بدنه فریزر بررسی 

 وتمیز کند.

 کار یخساز را توضیح دهد وعملکرد اجزاء آن بررسی کند. 

- 9 

11 

وغن، تعویض درایر، جوشکاري کلیه عملیات عیب یابی، تعمیر، سرویس شامل: شارژ ر

ور بایک کمپرس دو درب فریزریخچالبر روي سیستم  ، تست فشار، شارژ مبرد و...هالوله

صفر مجهز به یخساز وآبسرد کن را  و بااليتک فاز و دو اواپراتور مجزا ي زیر صفر 

 انجام دهد.

سر، فن کندان کمکی، رله ولتاژ وخازن هاي خشک وتر، فن پیچسیم کمپرسور باسیم کشی 

قشه و... را طبق ن سردکنآب اواپراتور تایمر دیفراست، هیتر دیفراست، تجهیزات یخساز،

 يگیراندازهرا  و دمارا راه اندازي کند. کلیه پارامترهاي آمپر، فشار  فریزریخچال انجام دهد.

وتمیز  یکند و عملکرد دیفراست را بررسی کند ومسیر تخلیه آب را را در بدنه فریزر بررس

 کند.

 کار یخساز را توضیح دهد وعملکرد اجزاء آن بررسی کند. 

- 9 

12 

 کوچک را شناسایی کند. هاکنوآبگرم  سردکنآبقطعات 

 عملکرد هر قطعه را تحلیل نماید.

 اشکاالت احتمالی را تشخیص وسیستم را تعمیر کند.

- 9 

13 

 .را شناسایی کند (قطعات یک یخچال جذبی )با هیتر برقی

 کند. گیرياندازهدستگاه را روشن نماید به کمک آمپرمتر جریان مصرفی یخچال را  

کند وعملکرد هر قطعه را  گیرياندازهبا کمک ترمومتر درجه حرارت قسمتهاي مختلف را  

 تحلیل نماید.

 اشکاالت احتمالی را تشخیص وبرطرف کند. 

 9 

14 

 سایی کند.را شنا (قطعات یک یخچال جذبی )با گاز پروپان

 .دستگاه را روشن نماید

کند وعملکرد هر قطعه  گیرياندازههاي مختلف را  با کمک ترمومتر درجه حرارت قسمت

 را تحلیل نماید.

- 9 
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با توجه به قابل احتراق بودن گاز پروپان )اشکاالت احتمالی را تشخیص وبرطرف کند.  

 (نکات ایمنی مربوط به آن را رعایت نماید

 را شناسایی کند. (یخچال تراکمی )با مبرد پروپانقطعات یک 

 کند. گیرياندازهدستگاه را روشن نماید به کمک آمپرمتر جریان مصرفی یخچال را 

کند وعملکرد هر قطعه را  گیرياندازهبا کمک ترمومتر درجه حرارت قسمتهاي مختلف را  

 تحلیل نماید.

ه به قابل احتراق بودن گاز پروپان با توج)اشکاالت احتمالی را تشخیص وبرطرف کند. 

 (نکات ایمنی مربوط به آن را رعایت نماید

15 

 قطعات یک یخچال ترموالکتریک را شناسایی کند.

 کند. گیرياندازهدستگاه را روشن نماید به کمک آمپرمتر جریان مصرفی یخچال را  

وعملکرد هر قطعه را کند  گیرياندازهبا کمک ترمومتر درجه حرارت قسمتهاي مختلف را  

 تحلیل نماید. اشکاالت احتمالی را تشخیص وبرطرف کند.

ترموالکتریک را شناسایی کند دستگاه را روشن نماید به کمک آمپرمتر  سردکنآبقطعات 

 کند. گیرياندازهجریان مصرفی آبسرد کن را 

 عملکرد هر قطعه را تحلیل نماید.

 اشکاالت احتمالی را تشخیص وبرطرف کند.

- 9 

 144 - جمع

 

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب
قیق و ایجاد انگیزه جهت تح پذیريتقویت روحیه همکاري، افزایش مسئولیت آشنایی با خطرات کارگاهی و رعایت نکات ایمنی در کار،

 وبرسی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژي

 

 (خارجیحداقل سه مورد منبع فارسی و )منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ها سردکنندهاصول نوین  
 کارل اچ. ترن کویست

 آلفرد اف.براچیانو

 -پرویز زمانی

 سپانوس سلیمانی

دانشگاه فنی و 

 مهندسی
1371 

 خانگی سردکننده هايدستگاهتعمیر  

 و تجاري
 1396 اطهر   رحمان هدایت پناه 

 (ریزرراهنماي تبرید )یخچال وف
 سید محمد موسوي

 سید ماجد اخوت
 1385 فراسوي علم 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 برودتی هايیستمسسال سابقه کار در  5با حداقل  (تأسیساتمکانیک )گرایش  لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه¬روش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثه

 :موردي و.(

 کار گروهیاي، تمرین و تکرار، کارگاه، سخنرانی، مباحثه

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -يهاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکردروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

شده، تولید سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط رفع عیب-آزمون شناسایی )عیب یابی -عملکرديآزمون هاي شفاهی، پرسش 

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفههاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار )مسئولیت( پرسشهاساختهدستنمونه کار )انواع 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 IOTگاز پروپان، یخچال خانگی مجهز به دوربین وسنسور هاي  خانگی، یخچال ترمو الکتریک، یخچال با تراکمی هايیخچالانواع 

تناوبی وروتاري تا قدرت یک اسب، انواع کندانسر یخچال وآبسردکن، انواع اواپراتور  کمپرسور تک فاز انواع تک شیر، سردکنآب

 وش برق وپکیج جوشکاري گاز اکسیي موئین، انواع منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف، دستگاه جهالولهیخچال وآبسردکن، انواع 

کن و... سري آچار تخت ورینگی، آچار  گشاد استیلن، فرز ومینی فرز، انواع ابزار هاي کار با لوله مسی مانند پکیج الله کن، خم کن،

 فرانسه و انواع آچار و...
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 تبریدکنترل  هايسیستمدرس  -3-12

 ع درس: تخصصینو

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 تبرید وسردخانه را شرح دهد هايسیستموکنترل  گیرياندازهازپایان این درس باید بتواند تجهیزات  فراگیرپسهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه

 

 

 

 

1 

- 

 تئوري کنترل تعریف کنترل،

 بسته وباز( باذکر چند مثال مرتبط بیان کندکنترل ) هايسیستمانواع 

 هدف از کنترل

 عملکرد کنترل ها

 در تجهیزات کنترلی ونشان دهنده ها مورداستفادهوپتانسیل هاي  هاانرژيانواع 

 طرزکار یک سیستم کنترل ساده

2 

 سنسورها )حسگرها(

 

 

 

 

2 

- 

 سنسور

 گیرها و اندازهانواع سنسورها، نشان دهنده 

 فرق بین سنسورهاي دیجیتال با آنالوگ

 خصوصیات وویژگی سنسورها

 نکات نصب سنسورها

 مبدل ها وتقویت کننده ها

 حسگرهاي کنترل کیفیت هوا

 (wirelessحسگرهاي بی سیم )

 ن دهنده هاعالئم اختصاري سنسورها ونشا

 درجه حرارت هايکنندهکنترل 3

 

 

2 

- 
3 

 تعریف ترموستات

 انواع ترموستات ها

 عملکرد وکاربرد ترموستات ها

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 طرزکار انواع ترموستات

 برودتی هايسیستمترموستات هاي 
 

 

2 

 ترموستات هاي حفاظت از کویل هاي اواپراتورها -

 برد آنرا دردستگاههاي برودتیترمودیسک شرح دهد وکار

 ترموستات تدریجی

 

2 
 انواع ترموستات هاي تدریجی -

 عالئم اختصاري ترموستاتها

4 

 فشار هايکنندهکنترل

 

 

4 

 

- 

 فشار هايکنندهکنترلانواع 

 کنترل فشارکم

 کنترل فشارزیاد

 کنترل اختالف فشار

 کنترل فشار روغن کلید

 کنترل کننده فشارتدریجی

 برودتی هايدستگاهدر  هاآنانواع ترانسدیوسرهاي فشار وکاربرد 

 فشار هايکنندهکنترلموارد استفاده از 

 رطوبت گیر برودتی هايدستگاهسیستم کنترل فشار اواپراتورهاي 

 فشار  هايکنندهکنترلعالئم اختصاري 

5 

 طوبتر هايکنندهکنترل

 

 

 

 

2 

- 

 تحول هاي مختلف هوا را روي نمودار سایکرومتریک 

 ي باالي صفر هاسردخانهکنترل رطوبت در   هايروش

 کنترل رطوبت محیطی وکانالی قطع و وصلی 

 کنترل رطوبت محیطی وکانالی تدریجی 

 مختلف سرمایش    هايسیستمرطوبت در  هايکنندهکنترلکاربرد 

  هاسردخانهواجراء  مختلف کنترل رطوبت زن در  هايروش

 تبرید  هايسیکلرطوبت گیري در   هايروش

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

 -  جریان سیاالت هايکنندهکنترل 6
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 برودتی    هايسیستمضرورت کنترل جریان سیاالت ) آب وهوا( در 

 

 

 

2 

 ساختمان وطرزکار کنترل کننده جریان آب 

 ساختمان وطرزکار کنترل کننده جریان هوا 

 جریان سیاالت  هايکنندهکنترلنکات الزم درانتخاب ومحل نصب 

 روش کنترل جریان آب دراواپراتورها را با استفاده از ترانسدیوسرهاي اختالف فشار 

 ري کنترل کننده جریان سیال عالئم اختصا

7 

 سطح مایعات هايکنندهکنترل

 

 

 

 

 

2 

- 

 ساختمان وطرزکار کنترل کننده سطح مکانیکی )فلوتري( 

 ساختمان وطرزکارکنترل کننده سطح الکترومکانیکی)میکروسوئیچی ( 

 ساختمان وطرزکار کنترل کننده سطح الکترودي 

 کنترل سطح نوري  کنترل سطح آلتراسونیک و

 برودتی  هايدستگاهسطح در  هايکنندهکنترلکاربرد 

مختلف شامل : کنترل سطح روغن در    هايسیستمسطح را در هايکنندهکنترلکاربرد انواع 

 Liquid ، جداکننده هاي مایع  ( Oil Separator)کمپرسورها، جداکننده هاي روغن 

Separator  یخ ساز ها ، 

 عالئم اختصاري کنترل کننده سطح مایعات 

8 

 کنترل کنندهاي مقدارجریان آب وهوا

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

- 

 ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل دوراهه برقی 

 انواع شیرهاي برقی کنترل جریان 

 ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل دوراهه موتوري 

 انواع شیرهاي موتوري کنترل جریان آب 

 ساختمان وطرزکارشیرهاي کنترل سه راهه موتوري 

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

 ( مورداستفاده در شیرهاي کنترل  actuatorساختمان وطرزکار موتورهاي الکتریکی ) 

 ( شیرهاي کنترل Linkage )ساختمان وطرزکارانواع واسطه ها 

 هوا) دمپرها (  هايکنندهکنترلساختمان وطرزکار

 ساختمان وطرزکار دمپرهاي اتوماتیک 

 انواع موتور دمپرها 
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9 

 مقدار مبرد هايکنندهکنترل
 

 

 

 

 

2 

ساختمان وطرزکار شیرهاي انبساط شامل : اتوماتیک ، ترموستاتیکی ، ترموستاتیکی با اکواالیزر 

 ترونیکی داخلی و خارجی ، الک

 ساختمان وطرزکار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي سیلندر پیستونی 

 ساختمان وطرزکار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي حلزونی 

 ساختمان وطرزکار در کمپرسورهاي اسکرال 

11 

 کنترل دیفراست  هايسیستم

 

 

 

 

3 

 

 

- 

 علت تشکیل برفک 

   (Defrost)ضرورت برفک زدایی 

 مختلف برفک زدایی شامل : دیفراست الکتریکی ، گاز داغ ، آب گرم و هواي گرم  هايروش

 طرزکارانواع ساعت هاي دیفراست 

 ها  طرزکارانواع ترمودیسک

را شرح دهد) حفاظت در برابر حرارت اضافی ،  هاسردخانهموارد استفاده از ترمودیسک در

 تور و ... (  تاخیر در کار فن اواپرا

 دیفراست با گاز داغ    هايسیستمطرز کار شیر کنترل پالسی درخط مکش 

 ثبت زمان دیفراست همراه با نمودار ) گراف ( درجه حرارت    هايسیستمو  هايروش

  (Icemaker )یخ ساز  هايدستگاهکنترلی  و تجهیزاتکنترل  هايروش

11 

 کنترل فشارکندانسرها

 

 

 

 

2 

- 

 ضرورت کنترل فشاردرکندانسرها 

 کنترل فشاردرکندانسرهاي هوایی   هايروش

 کنترل فشاردرکندانسرهاي آبی   هايروش

 کنترل فشاردرکندانسرهاي تبخیري   هايروش

 هاي خنک کن  کنترل درجه حرارت دربرج  هايروش

 - 32 جمع

 

 مورد انتظار عمومی و تخصصی هايمهارت –ب 
ایجاد انگیزه صرفه جویی در مصرف آب وانرژي ، مدیریت مصرف وبهینه سازي ، توجه به محیط زیست ، اتوماسیون وکنترل هوشمند  

 مختلف کنترل، مهندسی ارزش واقتصاد مهندسی هايوتجزیه ،تحلیل سیستم
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم فمؤل عنوان منبع

 تأسیساتکنترل  هايسیستم

 حرارتی وبرودتی

 مهندس محمدرضا کریمی

 اعرابیان .مهندس نعمت ا

 1384 بهمن برنا 

HVAV 
Control Systems 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 رودتیب تأسیساتکنترل در  هايسیستمیا باالتر ومسلط به  لیسانسفوقسال سابقه و  15با حداقل  تأسیساتداراي مدرک مهندس 

 ال سابقهس 3با حداقل 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 :موردي و.(

امکان بازدید از یک سیستم کامل  سخنرانی، استفاده از وسایل کمک آموزشی، فیلم واسالید، پرسش وپاسخ در کالس ودرصورت 

 اي، تمرین و تکرار، پژوهشی، مطالعه موردي و...حثهتهویه مطبوع مبا

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هده رفتار هاي عملی و انشایی، مشا( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

مسئولیت پذیري، رعایت ) هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتارپرسش -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکرديپرسش 

 ..هاي تحقیقاتی، خودسنجی و .ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارایه مقاالت و طرح (اي و ...اخالق حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سمعی و بصري و تجهیزاتبا تخته هوشمند 
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 کنترل تبرید هايسیستمآزمایشگاه  درس -3-13

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش 

 تبریدکنترل  هايسیستمنیاز:  هم

 هاياهدستگایان درس باید بتواند لوازم وسایل کنترل راروي فراگیرپس ازپهدف کلی درس: 

 برودتی نصب وراه اندازي کند

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
نکات ایمنی را فراگیرد و درآزمایشگاه براي خود وسایرین دربکارگیري تجهیزات کنترلی وابزار 

 عایت نمایدر ها

 

- 

 

- 

1 

1 

2 
تجهیزات الکتریکی ازقبیل کنتاکتور، رله، کلیدهاي قدرت وفرمان با شاسی استپ واستارت )مدار 

 خود نگهدار( نصب وسیم کشی وراه اندازي نماید
- 2 

3 

 PTCجریان و رله ) اندازمدارالکتریکی انواع یخچال هاي خانگی باکمپرسور تک فاز ورله راه 

وترموستات داخل کابین وکلید فشاري روشنایی کابین یخچال را نصب، سیم کشی  ((رله سنگی)

 وراه اندازي نماید

- 2 

4 

 

یک دستگاه آبسرد کن با کمپرسور تک فاز و خازن کار و خازن  (مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

 استارت را نصب وراه اندازي نماید
- 2 

 

5 

ینالها برودتی را بررسی، ترم هايدستگاهدر  استفادهموردصفر  و بااليانواع ترموستات زیر صفر 

 را شناسایی و تنظیمات مربوطه را انجام دهد
- 2 

 

6 

برودتی را بررسی،  هايدستگاهدر  مورداستفادهانواع کنترل کننده ها ونشان دهنده هاي فشار 

 ترمینالها را شناسایی و تنظیمات مربوطه را انجام دهد
- 2 

 

7 

ي زیر هاسردخانهذوب برفک  هايسیستمدر  مورداستفاده و تجهیزاتساعت ها  انواع تایمرها،

 صفر را بررسی، ترمینالها را شناسایی و تنظیمات مربوطه را انجام دهد
- 2 

8 
ات مربوطه و تنظیم برودتی را بررسی، باز وبسته هايدستگاهدر  مورداستفادهانواع شیرهاي برقی 

 را انجام دهد
- 2 

9 

ک با کمپرسور ت و ... ویترینی، یخچال قصابی هايیخچالانواع  (تریکی )قدرت وفرمانمدارالک

فاز ورله ولتاژ و خازن استارت وخازن کار مجهز به تجهیزات کنترلی شامل: ترموستات، کنترل 

فشار باال، کنترل فشار پائین، روشنایی با چراغ فلورسنت و کلید دوطرفه فن اواپراتور رانصب 

 زي نمایدوراه اندا

- 
 

3 

11 

یک دستگاه یخساز شامل شیر برقی آب، کنترل سطح آب، هیتر  (مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

آنتی فریز لوله آب، شیربرقی گاز داغ جهت تخلیه قالب هاي یخ و میکروسوئیچ ظرفیت یخ دان 

 و ... را نصب وراه اندازي نماید

- 2 

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد
 64 - تعداد ساعت
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11 
باالکتروفن سه فازوپمپ آب سه فازهمراه با بی  نبرج خنک ک (مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

 کشی وراه اندازي نماید سیم متال وکلید حفاظت جان وترموستات اطاقی یا کانالی را نصب،
- 2 

12 
کشی  یمس یک الکتروپمپ تک فاز ویاسه فازرا باکنترل نصب، (مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

 وراه اندازي نماید

- 

 
2 

13 

 ازفبادو دستگاه الکتروفن سه  کنترل ظرفیت یک برج خنک کن (درت وفرمانمدارالکتریکی )ق

وشیر سه راهه موتوري همراه با بی متال وکلید کنترل  (با کنترل قطع وصلی موتور فن ها)

 وترموستات اآنتی فریز را نصب، سیم کشی وراه اندازي نماید (Circuit Breaker)جریان 

 

- 

 

2 

 

14 

توري سه راهه شامل موتورتدریجی، لینکیج وترموستات تدریجی وسیم مونتاژودمونتاژشیرمو

 را انجام دهد هاآنکشی بین 

 

- 3 

15 

بادو دستگاه الکتروفن سه  کنترل ظرفیت یک برج خنک کن (مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

د یوشیر سه راهه موتوري همراه با بی متال وکل (کنترل دور موتور فن ها) اینورترفازمجهز به 

نتی فریز را نصب، سیم کشی وراه اندازي آوترموستات  (Circuit Breaker)کنترل جریان 

 نماید

- 3 

16 
با چهار دستگاه الکترو فن جهت کنترل فشار  وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانسر هوایی

 دستگاه را راه اندازي نماید و را نصب وسیم کشی نموده ویا کنترل ظرفیت
- 3 

17 
با کویل انبساط مستقیم را نصب وسیم  (Rooftop)وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه پکیج 

 ودستگاه را راه اندازي نماید کشی نموده
- 3 

18 

وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانس یونیت سردخانه باالي صفر شامل: کمپرسور سه فاز 

 اه الکترو فن سه فاز با اتصال ستاره دائم وبا اتصال مثلث دائم، کنانسر هوا خنک با یک دستگ

 ایدودستگاه را راه اندازي نم را نصب وسیم کشی نموده یک دستگاه الکتروفن تک فاز اواپراتور

- 4 

19 

وسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانس یونیت سردخانه زیر صفر شامل: کمپرسور سه فاز با 

اره هوا خنک با یک دستگاه الکترو فن سه فاز با اتصال ستاتصال ستاره مثلث اتوماتیک، کندانسر 

 هايکنندهترلکندائم، یک دستگاه الکتروفن تک فاز اواپراتور وسیستم دیفراست الکتریکی با 

 ودستگاه را راه اندازي نماید را نصب وسیم کشی نموده الزم

- 4 

21 

با  ر صفر شامل: کمپرسور سه فازوسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانس یونیت سردخانه زی

اتصال ستاره مثلث اتوماتیک، کندانسر هوا خنک با یک دستگاه الکترو فن سه فاز با اتصال ستاره 

 هايکنندهکنترلدائم، یک دستگاه الکتروفن تک فاز اواپراتور وسیستم دیفراست با گاز داغ و 

 یدودستگاه را راه اندازي نما را نصب وسیم کشی نموده الزم

- 4 

21 
بااینورتروکنترلر، ترانسدیوسر فشارو ...( با یک )وسایل وکنترل هاي موردنیازداکت اسپلیت 

 کمپرسورویک دستگاه الکتروفن دورمتغیر را نصب، سیم کشی و راه اندازي نماید
- 4 

22 

فاز ه الکتروفن دور متغیر س دو دستگاهوسایل ولوازم موردنیاز یک دستگاه کندانسر تبخیري با 

 سه فاز را نصب وسیم کشی نموده جهت کنترل ظرفیت کندانسرویک دستگاه الکتروپمپ

 ودستگاه را راه اندازي نماید

- 4 
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23 

 Part) پیچسیمدستگاه کمپرسور سه فاز با دودسته  یک( مدارالکتریکی )قدرت وفرمان

Winding) بی متال وکلید  با(Circuit Breaker)  و تایمر تاخیر دروصل(On Daly)  را

 نصب وراه اندازي نماید

- 4 

 2 - مدارقدرت وفرمان انواع موتوردمپرهاي اتوماتیک را نصب وتنظیم کند. 24

25 
 فشارو ...( براي یک اینورتروکنترلردما، ترانسدیوسرهاي) موردنیازوسایل ولوازم وکنترل هاي 

 سردخانه زیر صفررا بر روي میز آزمایشگاهی نصب وتست نماید
- 3 

 64 - جمع

 

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب
دسی مهن ایجاد انگیزه صرفه جویی در مصرف آب وانرژي، مدیریت مصرف وبهینه سازي، توجه به محیط زیست، پذیري،مسئولیت

 ارزش واقتصاد مهندسی

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تأسیساتکنترل  هايسیستم

 حرارتی وبرودتی

 مهندس محمدرضا کریمی

 اعرابیان .مهندس نعمت ا

 بهمن برنا 
1384 

HVAV 
Control Systems 
  

C.P.UNDERWOOD  E&FN SPON 1999 

Control Systems For 

Heating,Ventilating and 

Air conditioning 
Haines,Rojer W.   1993 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه روش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثه

 طالعه موردي و.(اي، پژوهشی، گروهی، ماي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنرانی، مباحثهموردي و.(

با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه ووسایل کمک آموزشی، فیلم واسالید، نرم افزارهاي شبیه سازدر آزمایشگاه اجرا نماید ودر صورت 

 امکان بازدید از سردخانه گنجانده شود.

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 برودتی تأسیساتکنترل در  هايسیستمداراي تجربه اجرایی ومسلط به  لیسانسفوقا داراي مدرک لیسانس ی

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار رسش( پهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

هاي رفع عیب و...( انجام کار در محیط-آزمون شناسایی )عیب یابی -عملکردي هاي شفاهی، حل مسئله، آزمونپرسش

 ..هاي عملی و.گزارش فعالیتاي و حرفهپذیر، رعایت اخالق هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار مسئولیتشده، پرسشسازيشبیه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

نترل هاي ک انواع تابلوهاي برق با قابلیت نصب وتغییر مدارات برقی، .کیت هاي مختلف مدار هاي کنترل فشار، دما، رطوبت، سطح و

 و ... ی وپرتابلتابلوی .دیجیتال وآنالوگ، انواع اندازه گیرهاي دما، فشار، رطوبت و
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 کارگاه جوشکاري درس -3-14
 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش 

 نیاز: هم

 ي مسی به فوالدي وآلومینیومی را با استفاده از تکنیک هاي جوشکاري انجامهالولهفراگیر پس از پایان درس بتواند اتصال هدف کلی درس: 

 دهد.

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 در کارگاه را فرا گیرد و از پوشش مناسب وایمن مانند لباس، دستکش، کاله نکانت ایمنی

 وابزارهاي مناسب در کارگاه استفاده کند.

اکسی استیلن لوله مسی انجام دهد. ا با جوشکاري  متناسب( انتخاب آلیاژهاي )برنج و نقره

نجام ا ي مسی بااستفاده از آلیاژ برنج و نقره برابر نقشه استاندارد را انجام دهد.هالولهاتصال 

اتصال لوله مسی به فوالدي برابر نقشه استاندارد را انجام دهد. تست مدار لوله کشی را 

 برابر استاندارد انجام دهد.

- 12 

2 

 بندي و کاربرد آن را توضیح دهد رده ،سایز آلومینیومی را بشناسد، يهالولهانواع  

 آلومینیومجوشکاري آلومینیومی را بشناسد. انواع روش هاي جوش  موردنیازتجهیزات 

خمکاري سرد لوله آلومینیومی را انجام دهد. تکنیک  ي آلومینیومی( را انجام دهد.هالوله)

ارلوله مد -تکنیک جوش لوله مسی به آلومینیومیآلومینیومی( بیان ) لولهجوش لوله به 

دهد. مدار لوله کشی مسی به آلومینیومی  کشی آلومینیومی برابر نقشه استاندارد را انجام

 را با عایق مناسب پوشش دهد. هالوله انجام دهد. را برابر نقشه استاندارد

 

- 

 
 

21 

3 
ي فوالدي انجام دهد. هالهلوبا روش جوشکاري برق جوشهاي نفوذي وپوششی را برروي 

 جوشهاي سر باال، سر پایین و زیر سقفی را تمرین کند.

 

- 6 

4 

 

جوشکاري با گاز هاي محافظ را بداند از لباس مخصوص و محافظ گاز  و معایبمزایا 

با کمک گازهاي محافظ را فرا گیرد. با اسستفاده از گاز  جوشکاري آرگون استفاده کند.

ي فوالدي زنگ نزن مانند استنلس استیل را هالولهجوشکاري  ونهاي محافظ مانند آرگ

 انجام دهد.

- 9 

 48 - جمع

 

 

 

 مورد انتظارو تخصصی  عمومی هايمهارت -ب
 پذیريتقویت روحیه همکاري، مسئولیت آشنایی با خطرات کارگاهی و رعایت نکات ایمنی در کار،

 

 عملی نظري 

 1 - تعداد واحد
 48 - تعداد ساعت
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 (رجیحداقل سه مورد منبع فارسی و خا)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 اشراقی  هادي قناد و علی مسگري جوشکاري برق و جوشکاري گاز

 –رحمان هدایت پناه  آموزش جوشکاري قدم به قدم

 براري محمد رضا

 1391 اشراقی 

 1395 فدک ایستاتیس علی رمضانخانی  جوش آرگون

 

 (موزشی و یادگیري مطلوب درسشرایط آ)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 جوشکاري لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديارزشیابی پرسشروش سنجش و 

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و 

 و ... ابزار و انواعجوش گازو برق، نقطه جوش، تجهیزات جوش فلزات رنگی ودستگاه جوش آرگون  هايدستگاهانواع 
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 تیبرود هايدستگاهمحاسبات درس  -3-15

 نوع درس: تخصصی

 اتی تبریداصول مقدم :نیازپیش

 نیاز: هم 

 تبرید را انجام دهد. هايسیستماجزاء  و انتخاباصول مقدماتی محاسبه  فراگیر پس از پایان درسهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

انواع یخچال هاي خانگی یک درب، دو هاي خانگی مانند  سردکننده هايسیستمنحوه کار و سیکل  

 ،... با انواع دیفراستها را فراگیرد.سردکنآبدرب، با یخساز و 

هاي سوپر مارکتی باز  الچیخ مانند نحوه کار و ساختمان انواع سردکننده ها و یخچال هاي صنعتی 

 را شرح دهد. ها با انواع دیفراست و ... هاکنوبسته، بستنی ساز ها، آبسرد

 

4 - 

2 

-Pسیکل تبرید تراکمی یک سردخانه زیر صفر یا باالي صفر را ترسیم نماید نقاط عملکرد آن را در 

H کمپرسور آن را محاسبه کند، ظرفیت حرارت دفع شده در  توان دو نوع مبرد مشخص کند. دیاگرام

ده را آم دستبه هاي  پارامتر آورد، دماي گاز خروجی از کمپرسور را تعیین کند. به دستکندانسر را 

 با توجه به مبرد ها مقایسه کند.

4 - 

3 

 محاسبه توان اسمی و واقعی کمپرسوررا در یک سیکل برودتی

 - 2 وردآ به دستانجام دهد با توجه به کاتالوگ، کمپرسور مناسب را انتخاب کند وراندمان حجمی آن را  

4 

محاسبه ظرفیت حرارتی کندانسر را در یک سیکل برودتی انجام دهد با توجه به شرایط، کندانسر  

 را انتخاب کند. و تبخیري (هوایی، آبی )صفحه اي یا پوسته ولوله مناسب

 دبی آب را درکندانسر آبی و تبخیري محاسبه نماید.

ه کند. دبی وهد پمپ برج را محاسب متناسب با طرح را با توجه به کاتالوگ انتخاب کنندهخنکبرج  

و برج  کندانسر، پمپ کشیلولهکند و با توجه به کاتالوگ، پمپ مناسب را انتخاب کند. فلو دیاگرام 

 را تعیین نماید. هالولهرا ترسیم کند وسایز 

آمده  تبه دسمناسب را با توجه به ظرفیت  هايفندبی هواي عبوري از کندانسر هوایی را تعیین کند 

 انتخاب نماید.

4 - 

5 
مشخصات شیر انبساط مناسب را براي یک سیکل برودتی تعیین کند، نوع ومدل شیر انبساط را از 

 کاتالوگ انتخاب کند.
2 - 

6 
 نوع ومدل اواپراتور مناسب را از کاتالوگ انتخاب کند. ظرفیت حرارتی اواپراتور را محاسبه کند،

2 - 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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7 

 

ط و خ (، گاز داغ )دهش(برودتی مانند گاز سرد )مکش هايسیکلدي در مسی و یا فوال يهالولهسایز 

ا ر از جداول تعیین نماید. الزامات بکار گیري لوپها ودبل رایزر ها و... برودتی هايسیکلمایع را در 

 را تعیین نماید. هاآنومشخصات  را توضیح دهد برودتی هايسیستم کشیلولهدر 

 

2 - 

8 

 ي زیر صفر، باالي صفر، پیش سردکن وتونل انجماد را شرح دهد.هاانهسردخکار کرد انواع  

 صفر دو کمپرسوره و چند و بااليزیر صفر  هايسیکلمدارات 

اواپراتوره به همراه مخازن سردکن، جداکن واکونومایزر را ترسیم نماید ونقاط عملکرد اجزاء سیکل  

گرماي دفع شده در کندانسر، اثر تبرید، میزان میزان کار کمپرسور،  و ؛دیاگرام مشخص کند PHرا در 

دبی جریانی مبرد در نقاط مختلف سیکل، توان هر یک از کمپرسور ها، ضریب عملکرد سیکل، میزان 

 و ... را تعیین کند نسبت تراکم

و  DX صفر، با سیستم سیکل مستقیم با اواپراتورهاي و بااليمدار سرخانه هاي ترکیبی زیر صفر 

وآب و اتیلن گلیکول را شرح  نمکآب با چیلر هاي زیر صفر و محلول واسطه مانند يهاسردخانه

 هاي ضد یخ را شرح دهد. محلول ول هايها وجد دهد. والزامات آن راتوضیح دهد ودیاگرام

4 - 

9 
زیر صفر با ظرفیت مشخص را ترسیم نماید، بیالن انرژي آن را بنویسد مقدار  سیکل تبرید جذبی

 به ژنراتور ومیزان گرماي خروجی از ابزوربر وکندانسر را تعیین نماید. گرماي ورودي
4 - 

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

 - 2 سیکل را محاسبه و انتخاب کند. و تجهیزات ظرفیت برودتی تولید یخ را انجام دهد. محاسبه

11 
سازي ، داروسازيشکالتفوالد، تولید مواد غذایی،  هاکارخانهد تبرید در صنایع مختلف مانند کار بر

 و ... توضیح دهد.
2 - 

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت –ب 
ت به سالمت باحساس مسذولیت بیشتري نس به دست آورد. در سالمت ورفاه مردم برودتی هايبینش جدیدي نسبت به نقش سیستم 

 خود ودیگران بروز دهد.

   

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Prancipel of refrigeration j.Dossat 
 -حاج سقطی

 سید احمد جعفري

و دانشگاه علم 

 صنعت
1391 

 Refrigeration ASHRAE    ASHRAE 2118 

 خانه روشنا رامین تابان  سرمایشی هايسیستمک هند بو
1396 

 

 بعد به CARRIER   2111 کاتالوگ چیلرهاي تراکمی زیر صفر
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 تبرید تأسیساتتجربی کار درحیطه  با سوابق یا دکتري لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 کارگروهی، مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، سخنرانی، مباحثه

 
 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -له، آزمون کتب، عملکرديهاي شفاهی، حل مسئروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (اي و ...مسئولیت پذیري، رعایت اخالق حرفه)هده رفتار مشا هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی،پرسش 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 2کارگاه تبرید  درس -3-16

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش

 برودتی هايدستگاهحاسبات نیاز: م هم

 تجاري را سرویس، تعمیر و راه اندازي کند. سردکننده و تجهیزات هادستگاهفراگیر پس از پایان درس بتواند هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

ویترینی، قصابی و سوپر  هايیخچالري مانند تجهیزات مختلف یک دستگاه سردکننده تجا

بستنی سازها و  ي چند شیر، ماشین هاي یخساز،هاکنمارکت، فریزرهاي ویترینی، آبسرد 

 .کامیون را شناسایی کند هايیخچال

- 

 

 

9 

 

 

 

2 

، اواپراتور وشیر انبساط وفیلتر درایر مهره کندانسرهوایی در یک یخچال تجاري شامل کمپرسور،

 ویترینی ویا... هايیخچالباز سوپر مارکتی،  هايیخچالند اي مان

هاي کمپرسوررا تست کند. مقدار و وضعیت روغن کمپرسور را بررسی  پیچسیمتوسط اهم متر 

 کند ودر صورت نیازتعویض ویا شارژ نماید.

 رله جریان یا ولتاژ نصب شده در کمپرسور را تست کند.

 اورلود را تست کند.

 تر را توسط اهم متر تست کند.خازنهاي خشک و

 موتور فن اواپراتور وفن کندانسر را تست کند.

 سیستم دیفراست شامل: هیتر ها وتایمر را تست کند.

سیکل یخچال را توسط گاز ازت نشت یابی کند، در صورت نیازاز مشعل هاالید استفاده نماید 

 ومحل نشتی را پیدا کند. نشتی را بر طرف نماید.

 پمپ هواي سیکل را تخلیه نماید.توسط وکیوم 

 با کمک ترازو مقدار مناسب مبرد را در سیکل شارژ کند.

 میزان سوپرهیت انتهاي اواپراتور را با تنظیمات شیر انبساط تغییر دهد.

 روشنایی یخچال را تست کند

 در صورت نیاز سیم کشی یخچال تجاري را باز سازي ویا اجراء نماید. 

- 18 

3 

 هم متر چک کند با رعایت ایمنی دستگاه را به برق وصل کند.مدار را با ا

کند، فشار هاي مکش ورانش کمپرسور را  گیرياندازهبه کمک آمپر متر مقدار آمپر تجهیزات را 

کند. از صحت کار تمامی قسمت ها مطمئن  گیرياندازهچک کند. دماي قسمتهاي مختلف را 

 شود.
  

 عملی نظري 

 3 - تعداد واحد
 144 - تعداد ساعت
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4 

چهار شیر را باز نموده خرابی هاي احتمالی آن را بررسی  نسردکآباجزاي مکانیکی دستگاه 

نصب نماید. مدار الکتریکی   مجددانماید، قطعات راسرویس کند در صورت نیاز تعمیر نموده 

فن کندانسر را بررسی کند عملکرد سیکل سرمایشی در  و مدارآبسرد کن شامل مدار کمپرسور 

یرسرویس خط مکش کمپرسور فشار مکش را قسمت ش از دستگاه آبسرد کن را بررسی کند.

دیگر مشکل را برطرف نماید.  هايروشکند در صورت اشکال با شارژ مبرد ویا  گیرياندازه

 صحت کارآن مطمئن شود. دستگاه را راه اندازي کند. واژعملکرد ترموستات را بررسی کند 

- 

5 

احتمالی آن را بررسی نماید، اجزاي مکانیکی دستگاه بستنی ساز را باز نموده خرابی هاي 

 نصب نماید. دمجدقطعات راسرویس کند در صورت نیاز تعمیر نموده 

الکتروموتورهاي مربوط به همزن،  و مدارمدار الکتریکی بستنی ساز شامل مدار کمپرسور 

جلوبرنده و... را بررسی کند عملکرد سیکل سرمایشی در دستگاه بستنی ساز را بررسی کند. از 

کند در صورت اشکال با  گیرياندازهرسرویس خط مکش کمپرسور فشار مکش را قسمت شی

دیگر مشکل را برطرف نماید. عملکرد میکروسوئچ ها و کنترل ها را  هايروششارژ مبرد ویا 

 صحت کارهر قسمت مطمئن شود. دستگاه را راه اندازي کند. واژبررسی کند 

- 18 

6 

نموده خرابی هاي احتمالی آن را بررسی نماید، قطعات  اجزاي مکانیکی دستگاه یخساز را باز

 نصب نماید.  مجدداراسرویس کند در صورت نیاز تعمیر نموده 

تغذیه  هايسیستمتجهیزات الکتریکی مانند  و مدارمدار الکتریکی یخسازشامل مدار کمپرسور 

رسی کند عملکرد انتقال به مخزن ذخیره و... را بر سازي یخ، جدا وشارژآب، همزن، دیفراست،

سیکل سرمایشی در دستگاه یخساز را بررسی کند. عملکرد میکروسوئچ ها و کنترل ها را 

 صحت کار هر قسمت مطمئن شود. دستگاه را راه اندازي نماید. واژبررسی کند 

- 18 

 9 - د.را انجام ده (خودرو )ترموکینگ هايیخچال و الکتریکیمکانیکی  ايبخشهسرویس وتعمیر  7

8 

تجاري سه فاز شامل کلید حرارتی، کنتاکتور  سردکنندهمدار تابلو برق ورودي به یک دستگاه 

را برحسب توان دستگاه طراحی و بر روي تابلو نصب،  کلید استپ واستارت، کنترل فاز و...

 سیم کشی وراه اندازي نماید.

 د.ء نماید وتحلیل کنمربوط به یک کارخانه تولید یخ شامل را طبق نقشه اجرا مدار تابلوبرق

 

- 18 

- 18 

9 

را در یخچالها تعریف کند. اجزاء سخت افزاري مربوط به سیستم  (IOT)سیستم اینترنت اشیاء 

اه را طراحی شده دستگ (را شناسایی کند. اپلیکیشن )برنامه مانند دوربین ها، سنسورها، مودم و...

ل یخچال را رصد نماید. تغییرات خود نصب کند. وضعیت داخ رایانهبر روي موبایل یا 

 9 - وتنظیمات الزم را بر روي برنامه ایجا کند.
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11 

پالک کمپرسورهاي سه فاز را بخواند وپارامتر هاي آن را تحلیل کند. یک عدد کمپرسور تناوبی  

نحوه تشخیص سوختن ویا قطعی  چند سیلندر را باز کند واجزاي الکتریکی آن را شرح دهد،

کمک اهم مترتعیین کند وعلت بروز عیب را توضیح داده وراههاي پیشگیري را  سیم ها را به

صافی مکش، سیلندر، پیستون، سوپاپهاي  تعمیرات الزم را انجام دهد. اجزاي مکانیکی بیان کند.

تشخیص وعلت خرابی  رانش ومکش، شاتون و... را باز نموده نقش هر کدام را توضیح دهد.

  ومجدداداده، انجام دهد. پمپ روغن را باز کند سرویس کند  وچگونگی تعمیر آن را شرح

 نصب کند چگونگی عملکرد سیستم آنلودر را در این کمپرسور شرح دهد.

 

- 9 

11 

کی نماید. اجزاي مکانی شناسایی هاي الکتروموتور آن را پیچسیمکمپرسور اسکرال را باز نموده 

یر، مجاري ورودي وخروجی مبرد و... را کمپرسورشامل صافی مکش، حلزونی هاي ثابت ومتغ

تشخیص وعلت خرابی وچگونگی تعمیر آن را  باز کند و وضعیت هر قطعه را بررسی نماید.

شرح داده، قطعه معیوب را تعمیر ویا تعویض نماید. روش روغنکاري در این کمپرسور را بیان 

 آنلودر را در این کمپرسور توضیح دهد. هايروشکند و 

 

- 9 

12 

ی نماید. اجزاي مکانیک شناسایی هاي الکتروموتور آن را پیچسیممپرسور اسکرو را باز نموده ک

کمپرسورشامل مارپیچ محرک ومتحرک، مجاري ورودي وخروجی مبرد و... را باز کند و 

وضعیت هر قطعه را بررسی نماید. تشخیص وعلت خرابی وچگونگی تعمیر آن را شرح داده، 

 روش روغنکاري در این کمپرسور و نقش پمپ روغن ویا تعویض کند.قطعه معیوب را تعمیر 

آنلودر را شرح دهد، عملکرد شیر لغزنده را در این  هايروشدر تراکم مبرد را توضیح دهد، 

 کمپرسور بیان کند.

- 9 

 - - خانگی بسیار مفید است. سردکنندهبازدید از یک کارخانه تولید وسایل  13

 144 - جمع

 

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب
 پذیري و همکاري با اعضاء گروه، افزایش دقت در انجام کارافزایش مسئولیت رعایت نکات ایمنی در کار،

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارل اچ. ترن کویست ها سردکنندهاصول نوین  

 آلفرد اف.براچیانو

 پرویز زمانی

 سپانوس سلیمانی

دانشگاه فنی 

 ومهندسی
1371 

 سردکننده هايدستگاه تعمیرکار 

 و تجاريخانگی 

 کیفیت  علی میاح 
1395 

 سردکننده هايدستگاهاصول تعمیر 

 و تجاريخانگی 

 مهر جرد  علی ابویی مهریزي
1393 
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 (یادگیري مطلوب درس شرایط آموزشی و)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 سال سابقه 5 وبرودتی  تأسیساتمکانیک با تخصص  لیسانسفوقلیسانس یا 

 

العه اي، پژوهشی، گروهی، مط، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 کار گروهی، مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، کارگاه، سخنرانی، مباحثه 

 
 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاختهسادستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

انواع )، تولید نمونه کار شدهسازيشبیههاي انجام کار در محیط (رفع عیب و ... -عیب یابی) شناساییآزمون  -عملکردي هايپرسش 

 اي و ...(خالق حرفه، رعایت امسئولیت پذیري)، مشاهده رفتار (هادست ساخته

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

سته، انواع باز وب کمپرسورهايي چند شیر، انواع هاکنتجاري، یخچال ویترینی افقی، ویترینی ایستاده، آبسرد  تراکمی هايیخچالانواع 

 پمپ سانتریفیوژزمینی، انواع اواپراتور براي یخچال، کنندهخنک برج کمپرسورهاي تاوبی، اسکرو، اسکرال، انواع کندانسر هوایی وآبی،

ها ي تجاري، انواع شیرهاي انبساط، انواع منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف، دستگاه جوش برق وپکیج جوشکاري گاز اکسی 

 ي آچار تخت ورینگی، آچارکن و... سر گشاد استیلن، فرز ومینی فرز، انواع ابزار هاي کار با لوله مسی مانند پکیج الله کن، خم کن،

 فرانسه و انواع آچار و...
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 برودتی وپروژه تأسیساتمحاسبات درس  -3-17

 نوع درس: تخصصی

 برودتی هايدستگاهحاسبات م :نیازپیش 

 نیاز: هم

 و تأسیسات را فرا گیرد  سردخانهطراحی  هايروشمواد غذایی آشنا شود.  فراگیر پس از پایان درس با اصول نگهداريهدف کلی درس: 

 ودستگاههاي مناسب را براي یک سرخانه انتخاب نماید.

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبرید را نگهداري مواد غذایی بیان کند.نقش 

اثر انجماد وانبار کردن روي میکرو ارگانیسم هاي مواد غذایی را شرح دهد. اهمیت دماي نگهداري 

 مواد غذایی را بیان کند.

شرایط نگهداري انواع  در سردخانه را توضیح دهد. شرایط نگهداري انواع میوه و سبزي ها

 ح دهد.توضی سردخانهگوشت ها را در 

 فرایند ونحوه انجماد در مواد غذایی را بیان کند.

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

 تعیین کیفیت مواد غذایی را بیان کند.

 نام ببرد. هاسردخانهعوامل مختلف کاهش کیفیت مواد غذایی را در 

 را در نگهداري وسالمت محصوالت مواد غذایی بیان کند. و... 2CO 3O ,,2Oنقش گازهایی مانند 

... و باالي صفر، کوتاه مدت، بلند مدت، پیش سردکن، تونل انجماد ي زیر صفر،هاسردخانهانواع 

 . توضیح دهد.

حهت گردش  موردنیازو فضاي  بنديبستهبا توجه به نوع  و ؛آورد به دستمحصول را  حجم

 سبه کند.هوا حجم سالن را محا

مختلف سردخانه قسمت بارانداز، سالنهاي پیش سرد کن، سالنهاي  ايبخشهمعماري مربوط به 

 را پیشنهاد دهد.... نگهداري، موتورخانه و 

 جداول انتخاب نماید. با توجه به نوع محصول وزمان نگهداري دماي داخل را از

 تخاب نماید.دماي متوسط حداکثر مربوط به محل را از جداول هواشناسی ان

 K لتوجه به جداو و باانواع عایقهاي هدایتی وتششعی مربوط به کف، سقف ودیوار را بشناسد 

 خارجمتناسب با شرایط داخل و و ؛مصالح مختلف را تعیین کند قابلیت هدایت حرارتی مربوط به

 نماید. براي هر قسمت انتخاب مصالح و عایق مناسب را

U محاسبه کند یوارهاي مختلف راضریب کلی هدایت حرارتی در د 

32 48 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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3 

 را انجام دهد شامل موارد زیر سردخانهمحاسبات بار حرارتی 

 را انجام دهد. سردخانهمحاسبه بار هدایتی از سوح مختلف 

 دیوار ها، سقف و پنجره را محاسبه نماید. بار تششعی

. بار حرارتی بار حرارتی اشخاص را محاسبه نماید بار تهویه و نفوذي هوا را محاسبه نماید.

 روشنایی را محاسبه کند.

بار محصول ورودي را محاسبه کند. بار تنفسی  بار ماشین آالت و موتورها را محاسبه کند.

 را محاسبه نماید.( هاو سبزيمحصوالت )میوه ها 

 سردخانه شامل: هايدستگاهمحاسبه و انتخاب 

آن را  رامفلودیاگ انتخاب نماید. سیستم برودتی مناسب را سردخانهبا توجه به ظرفیت حرارتی 

 انبساط، اواپراتور ودر شیر مانند کمپرسور، کندانسر، هادستگاهطراحی کند. تعداد وظرفیت 

مبرد هاي مناسب محاسبه، مقایسه  صورت لزوم مخزن سرد کن وجدا کن را با استفاده از منحنی

 و انتخاب نماید.

واپراتور، تراکم مرحله اي دو کمپرسور وچند می توانند شامل یک کمپرسور و دو ا سیستم ها

 باشد. و با مبردهاي مختلف و ... اواپراتور

 ومی تواند از انواع هوایی، آبی ... کندانسر متناسب با ظرفیت، فشار کندانس، اقلیم منطقه و

 گردد. انتخاب تبخیري

اواپراتور )ر را طراحی کند نوع وتعداد اواپراتو سردخانهروش مناسب جذب حرارت از سالن 

روش مناسبی را براي دیفراست )گاز داغ، هیتر  را مشخص نماید. (خشک، اواپراتور مرطوب

 را انتخاب کند. (برقی، آبگرم وهواي گرم

تجهیزات سیکل مانند تله روغن، رسیور، فیلتردرایر، شیر هاي کنترل خط مایع مبرد، اکوموالتور  

 و... را انتخاب کند.

 را تعیین نماید. هالولهبین تجهیزات را ترسیم وقطر  شیکلولهفلو دیاگرام 

 یسالن باالي صفر را بر روي برگ محاسبات و یکبار حرارتی یک سرخانه با یک سالن زیر صفر 

 محاسبه نماید و تجهیزات آن را انتخاب کند.

 پروژه طراحی:

نگهداري دو  جهت می باشد. صفر و بااليزیر صفر  هايسالنکه داراي  کوچک یک سردخانه

 میوه در نظر گرفته شده است، نوع گوشت و دو نوع

آورد. پالن سردخانه را ترسیم کند، ظرفیت برودتی سالن ها را  به دستحجم سالن ها را 

تعیین نماید. طراحی، محاسبه و  را و شرایط خارج، (دما ورطوبت)شرایط داخل  محاسبه کند،

ام را انج و فلو دیاگرام مو تور خانه کشیلوله نقشه .را انجام دهد سردخانه هايدستگاهانتخاب 

 تحهیزات سردخانه را انجام دهد. راتعیین کند. طراحی سیستم برق وکنترل هالولهدهد و سایز 

 48 32 جمع
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 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت –ب  
آب را و ن المللی آشنا شود. اهمیت توجه به صرفه جویی در انرژيهاي تولید کننده داخلی وبیتحقیق را فرا گیرد، با شرکت هايروش

 در مرحله طراحی بداند.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Prancipel of refrigeration j.Dossat حاج سقطی- 

 سید احمد جعفري

و دانشگاه علم 

 صنعت
1391 

 Refrigeration ASHRAE   ASHRAE 2118 

 سرمایشی هايسیستمهند بوک 

  

 رامین تابان  

  

 خانه روشنا

  

1396 

 بعد به CARRIER   2111 کاتالوگ چیلرهاي تراکمی زیر صفر 

 
 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د  

 ی، سوابق تحصیلی و تجربی(هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمویژگی

 تبرید تأسیساتبا سوابق تجربی کار درحیطه  یا دکتري لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 :موردي و.(

 پژوهشی، گروهی اي،پروژه، اي، تمرین و تکرار، کارگاهسخنرانی، مباحثه

 
 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(اخالق حرفه پذیر، رعایت)مسئولیت

اي و...( و پذیر، رعایت اخالق حرفهکار، مشاهده رفتار )مسئولیت انجام ،، عملکرديیهاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبپرسش 

 ارزشیابی پروژه پایانی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 3کارگاه تبرید  درس -3-18

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش

 برودتی و پروژه تأسیساتمحاسبات نیاز:  هم

آن را انجام  کشیلولهسردخانه باالي صفر و زیر صفر را نصب کند،  و تجهیزاتها  فراگیر پس از پایان درس بتواند دستگاههدف کلی درس: 

 را شارژ کند، تابلو برق را نصب نماید، سیم کشی را انجام دهد و سیکل را راه اندازي کند.دهد، سیستم 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 بخشی از: 

ید. را با ابعاد مشخص وطبق نقشه اجراء نما LSFسبک  هايسازهسرخانه ابتدا نصب  دیوارهاي

 PU یا ()پلی استایرن XPSیا  ()یونولیت EPS)سپس پنل ها  صفحات مسلح به عایق مناسب 

 را با ضخامت تعیین شده نصب کند.( ویا.. ()پلی یورتان

سردخانه را آماده کند، ابتدا عایق رطوبتی مناسب را در کف اجراء نماید سپس عایق  کف

( ویا.. ()پلی یورتان PU یا ()پلی استایرن XPSیا  ()یونولیت EPS) مناسب حرارتی ازصفحات

 الیه مقاوم بتن وروکش نهایی را انجام دهد. و ؛را در آن اجراء نماید

 بخشی از:

مربوط به سقف سردخانه را بر روي دیوار ها قرار داده و اتصال  (پنل هاي )عایق حرارتی

 دیوار ها وسقف را اجراء ودرز بندي هاي الزم را انجام دهد.

 ي اواپراتور و کابل برق را بر روي پنل ها پیش بینی نماید.هالولهور محل عب

 را طبق نقشه نصب نموده و رگالژ نماید. (درب سردخانه )مجهز به عایق حرارتی

   

- 

 

 

18 

 

 

 

2 
 (طبق نقشه شاسی مناسب جهت نصب اواپراتوربسازد. ودر محل پیش بینی شده )سقف یا کف

 روي شاسی نصب کند. را بر اواپراتور نصب نماید.

- 18 

3 
کمپرسور مناسب را طبق نقشه انتخاب و با استفاده از لرزه گیر هاي مناسب بر روي شاسی 

 نصب نماید.

4 
 کندانسر مناسب، با ظرفیت حرارتی سیستم را بر روي شاسی کندانسیونیت نصب نماید.

 را در محل پیش بینی شده استقرار دهد. کندانسیونیت

5 
جه به ظرفیت حرارتی، دماي سردخانه و نوع مبردشیر انبساط مناسب را اتنخاب وبرروي با تو

 اواپراتور نصب کند.

6 

با استفاده از جوش اکسی استیلن  و ؛ي مسی را با سایز مناسب آماده کندهالولهطبق نقشه 

 تجهیزات سردخانه را به هم ارتباط دهد.

 با لوله مخصوص ومجهز به هیتر نصب واجرا کند.مربوط به درین اواپراتور را  کشیلوله

- 18 

 یعمل نظري 

 3 - تعداد واحد
 144 - تعداد ساعت
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7 

 طبق نقشه انتخاب ونصب کند. را (filter dryer)فیلتر درایر 

ویا تله  (receivery)مخزن مایع مبرد  (oil separator) روغندر صورتی که جدا کننده 

محل در مدار پیش بینی شده است. انتخاب و طبق نقشه در  (accumulator)مایع مبرد 

 پیش بینی شده نصب نماید.

 

 9 

8 

نتاکتور ک ،حرارتی، کلید هاي مینیاتوري کلیدهاي تجهیزات تابلو برق سردخانه مانند فیوزها،

الکتریکی مانند  هايدستگاهمتناسب با  را .ها، سیمهاي افشان یا مفتولی و ترمینال ها،

ین اواپراتور، هیتر دیفراست ویا اواپراتور، هیتر لوله در هايفنکندانسر،  هايفن کمپرسور،

ط ، شیر برقی خ(شیر برقی مربوط به خط گاز داغ )در سیستم دیفراست به روش گاز داغ

و قطعات کنترلی مانند کنترل فاز، ساعت دیفراست، ترموستات سردخانه،  مایع مبرد

 ،HPS، کنترل فشار باال LPSترموستات تاخیر در کار فن اواپراتور، کنترل فشار پایین 

انتخاب نماید. وطبق نقشه سیم کشی  راو...  (capacity control)تجهیزات کنترل ظرفیت 

 مدار قدرت وفرمان تابلو را انجام دهد. وتابلو را در محل پیش بینی شده نصب کند.

- 18 

9 
کابل انجام دهد. و سردخانه هايدستگاهفوالدي برق را بین تابلو برق و  کشیلولهطبق نقشه 

 ي فوالدي اجراء کند.هالولهرا از داخل  هادستگاهسیم کشی بین تابلو و کشی و
- 18 

11 
 سردخانه راتوسط گاز ازت تست نشتی نماید. کشیلولهمدار  

 تخلیه کند.  کامالبا وکیوم پمپ مناسب هواي سیکل سردخانه را 

 مبرد مناسب را انتخاب نموده وبه میزان مناسب در سیکل شارژ کند.

 

- 9 

11 

 با رعایت کلیه نکات ایمنی سردخانه را استارت و راه اندازي کند.

 را مشاهده کند. هادستگاهعملکرد ظاهري کلیه 

 به کمک آمپر متر عملکرد درست کمپرسور و کلیه الکتروموتورها را بررسی کند.

با استفاده از گیج هاي فشار خط مکش ودهش عملکرد ترمودینامیکی سیکل سردخانه را 

 سی کند.برر

 را بررسی کند. سردخانهبا استفاده از ترمومتر عمل کرد کامل 

میزان سوپر هیت خط مکش کمپرسور را بررسی نموده ودر صورت لزوم شیر انبساط را 

 تنظیم نماید.

 چک لیست مناسب را جهت انجام بازدید هاي روزانه وسرویس هاي دوره اي تنظیم نماید.

 

 

- 
9 

 

12 

 را به علت بروز عیوب مختلف مانند: خانهسرداشکاالت مختلف 

شیر  ور،اواپرات ، اشکال در سیستم کندانسر،(خرابی کمپرسور )عیب مکانیکی یا الکتریکی

رقی، ، شیر هاي بفیلتردرایر دیفراست، اشکال در جداکننده روغن، رسیور، سیستم انبساط،

 سیم اکوموالتور، تجهیزات کنترلی، تابلو برق،

- 18 

13 
دام تشخیص داده ونسبت به تعمیر آن اق خانه، گرفتگی سیکل، نشتی در سیکل و...کشی سر

 نماید.

 

- 9 

 9 - بازدید از سردخانه تجاري با سالنهاي زیر صفر و باالي صفر بسیار مفید است. 14

 144 - جمع
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 پذیري و همکاري با اعضاء گروه، ایجاد اعتماد به نفسیش مسئولیتافزا یش دقت،افزا رعایت نکات ایمنی در کار،

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 شهرآب  اصغر حاج سقطی تبرید 

 1393 کیفیت  علی میاح  ي فریونیهاسردخانهنصب وتعمیر  

 1382 شرکت تبادل کار زاره انجر قلی اي.سی. بریانت برودتی هايسیستمتعمیر ونصب 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 برودتی تأسیساتمکانیک با تخصص  لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهدرس )سخنرانی، روش تدریس و ارائه 

 :موردي و.(

 گروهی، مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، کارگاه، سخنرانی، مباحثه 

 
 

...( رفع عیب و-بیآزمون شناسایی )عیب یا -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

شده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهرفع عیب و...( انجام کار در محیط-هاي شفاهی، آزمون شناسایی )عیب یابیپرسش 

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفههاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار )مسئولیت( پرسشهاساختهدست

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ر، انواع زیر صف 7.5HPکندانسیونیت  باالي صفر، 5HPسردخانه کوچک زیر صفر، سردخانه کوچک باالي صفر، کندانسیونیت 

، پمپ کنندهخنک برج انواع کندانسر هوایی وآبی، باز وبسته، انواع کمپرسورهاي تاوبی، اسکرو، اسکرال، کمپرسورهاي

هت دیوار، ، انواع پنل هاي غایق ج(سانتریفیوژزمینی، انواع اواپراتور براي سردخانه، انواع شیرهاي انبساط )ترموستانیکی، برقی، شناوري

منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف، دستگاه جوش برق وپکیج جوشکاري گاز اکسی استیلن، فرز ومینی فرز، انواع انواع  و کفسقف 

 کن و... سري آچار تخت ورینگی، آچار فرانسه و انواع آچار و... گشاد ابزار هاي کار با لوله مسی مانند پکیج الله کن، خم کن،
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 1 ی با رایانهکشنقشهدرس  -3-19
 نوع درس: تخصصی

 1 تبریدی کشنقشه :نیازپیش 

 نیاز: هم 

 تأسیسات  وها  مکانیکی و الکتریکی دستگاه مختلف هاينقشهرایانه با کمک پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود هدف کلی درس: 

 را طراحی وترسیم نماید.برودتی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
کاربرد نرم افزار اتوکد و مزایا و معایب این نرم افزار را در مقایسه با سایر نرم افزارهاي 

 مشابه بشناسد.
1 3 

 3 1 براي نصب نرم افزار اتوکد را تهیه نماید. موردنیازفایل هاي  2

 3 1 نصب نرم افزار اتوکد را فراگیرد.نحوه  3

 3 1 با محیط نرم افزار، نحوه اجرا کردن فرمانها و ورود مختصات آشنا شود. 4

 با دستورات ترسیمی آشنا شود: 5

Line, Circle, Point, Arc, Ellipse, Rectangle, Pline, Multiline 
4 12 

6 
 با دستورات ویرایشی آشنا شود:

Copy, Stretch, Scale, Rotate, Mirror, Break, Offset, Fillet, Explode, 
Array, Erase, Extend, Move 

 با دستورات نمایشی آشنا شود: 7

Pan, Zoom, Aerial view, Redraw, Regen 
1 3 

 و دستور هاشور آشنا شود. Text, Mtext, Styleبا متن نویسی،  8

1 3 
 Dimensionرا فرا گیرد.  گذارياندازهصاصی و تعریف سبک اخت گذارياندازهنحوه  9

Style 

 را بشناسد. Color, Line type, Line weight, Layerخواص اشیا مانند  11
1 3 

 با مفهوم الیه ها و استفاده از قابلیت هاي آن و همچنین تعریف ضخامت قلم آشنا شود. 11

 3 1 ي آشنا شود.با محیط سه بعدي در اتوکد و دستورات پایه سه بعد 12

 Object snap 1 3دستورهاي کمک ترسیمی را بشناسد  13

 3 1 بالک هاي تاسیساتی )مانند پمپ ها، شیرآالت و ...( را ایجاد، مدیریت و استفاده نماید. 14

 3 1 ذخیره ي فایل در ورژن هاي مختلف اتوکد را فراگیرد. 15

 

 

 

 عملی نظري

 1 1 تعداد واحد
 48 16 عداد ساعتت
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 را فراگیرد. pdfبه سایر فرمت ها مانند  dwgتبدیل فرمت  16

 3 1 پروژه کالسی انجام دهد. عنوانبهبرودتی را  تأسیسات هاينقشهچند نمونه از  17

 48 16 جمع

  

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
در اجراي  زيتوانایی انجام یک پروژه، افزایش قدرت تصمیم گیري، آشنایی با انتقال مفاهیم با روش جدید، افزایش دقت و برنامه ری

 در امور سرعت بخشیدن به کار ها باحفظ دقت یک کار،

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Help 2117 اتودسک  شرکت اتودسک نرم افزار اتوکد 

 1379 انتشارات ققنوس ققنوس دبلیو گیب، جان طراحی با اتوکد

 Autodesk Autodesk  Autodesk 2119یت شرکت سا

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 و سوابق کاري مرتبط تأسیساتترجیحا در رشته  لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهرانی، سخن) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه 

 استفاده از سایت بطوري که هر فراگیر بطور مستقل یکدستگاه رایانه داشته باشد، بهمراه تخته هوشمند جهت آموزش فرامین

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديابی پرسشروش سنجش و ارزشی

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ي و...رایانه  هاينقشهپوشه مجموعه کار، ارایه، خودسنجی، تولید و ترسیم  ،هاي شفاهیپرسش 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

از طریق مانیتور و یا پروژکشن مانیتور مدرس براي  Screen Mirrorبه تعداد دانشجویان و همچنین قابلیت  رایانهسایت دانشگاه، 

 فراگیران.
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 فنیزبان  درس -3-21

 نوع درس: تخصصی

 زبان خارجی :نیازپیش

 نیاز: هم

ه برودتی، توانایی ترجمه متون تخصصی از انگلیسی ب تأسیساتآشنایی با واژه هاي انگلیسی و معادل آن در زبان فارسی در هدف کلی درس: 

 .ی را فرا گیردهاي تخصصکاتالوگ فارسی و توانایی استفاده از

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
خواندن و ترجمه  -ها، تلفظ واژهتأسیساتها و متون تخصصی مربوط به واژه

 - 4 هاي مناسب براي تمرینها و متنارائه شکل -فارسی متون تخصصی 

2 

 –وزن مخصوص -شامل: چگالی وط خواص فیزیکیها و متون تخصصی مربواژه

درجه حرارت خشک، تر،  –رطوبت نسبی -رطوبت مخصوص  –حجم مخصوص 

 و... -آنتروپی- آنتالپی –گرما  – نقطه شبم

 

4 - 

3 
ي و تمرینها را فراگیرد اصول مقدماتی تبرید ها و متون تخصصی مربوط بهواژه

 مناسب را انجام دهد
4 - 

4 
برودتی مانند انواع یخچالها ي  هايدستگاهن تخصصی مربوط به ها و متوواژه

 و تمرینهاي از کاتالوگ ها ي مربوطه استفاده کند و ؛را فراگیرد و تجاريخانگی 

 مناسب را انجام دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 

5 

برودتی صنعتی مانند یخ سازها،  هايدستگاهها و متون تخصصی مربوط به واژه

 و و از کاتالوگ ها ي مربوطه استفاده کند را فراگیرد. و ... هاکنبستنی سازها، آبسرد

 تمرینهاي مناسب را انجام دهد

 

8 - 

6 

ي اهسردخانهودستگاههاي برودتی  تأسیساتها و متون تخصصی مربوط به واژه

 و و از کاتالوگ ها ي مربوطه استفاده کند صفر را فراگیرد. و بااليزیر صفر 

 جام دهدتمرینهاي مناسب را ان

 

4 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
عالقه مند شدن نسبت به مطالعه متون خارجی جهت کسب اطالعات در حوزه کاري خود، تهیه کتب وکاتالوگهاي انگلیسی 

ش تأسیسات خارجی در بخهاي تولیدي، ارتباط با شرکتهاو گروههاي تولیدي ویا تحقیقاتی ومطالعه آن، سرکشی به سایت شرکت

 برودتی.

 

 
 
 

 عملی نظري 

 - 2 اد واحدتعد

 - 32 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی( حداقل سه مورد منبع)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

کتاب انگلیسی براي دانشجویان رشته  

 تأسیسات
 1397 سمت  حسن مولوي

به زبان انگلیسی در  مختلف هايکتاب

 حوزه تاسیات برودتی از ناشرین معتبر
 به بعد 2111   

کاتالوگهاي مختلف انگلیسی مربوط به 

 معتبر تولیدي هايشرکت
  

 هايشرکت

 تولیدي
 به بعد 2115

 

 د ـ استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(

ی، گروهی، مطالعه اي، پژوهش، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهسخنرانی، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.ووردي م

 اي، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 یا باالتر تأسیساتکارشناسی ارشد 

 

و...(  برفع عی-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 هاي عینی و انشایی، مشاهده رفتارپرسش -کتبی هايآزمون هاي شفاهی،پرسش

 

 وردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل م

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري 
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 مکانیک سیاالتدرس  -3-21

 نوع درس: تخصصی 

 1 عمومی یاضیر :نیازپیش 

 نیاز: هم 

 آبرسانیکشی و در لوله باألخصآشنایی با اصول مکانیک سیاالت و کاربردهاي آن هدف کلی درس:  

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

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

ري، غلظت، پذیدینامیک و سینماتیک، سیال نیوتنی و غیر نیوتنی، چگالی، چگالی نسبی، تراکم

 ار بخار، کشش سطحی، موئینگیفش

4 - 

2 

ن، فشارهاي پذیر ساکناپذیر و تراکمهاي تراکماستاتیک سیاالت: تغییرات فشار با ارتفاع در سیال

، نیروي فشاري وارد هاآنگیري فشار، انواع مانومترها و معادالت اندازه هايروشمطلق و نسبی، 

ز فشار این موارد، نیروي شناوري، نیروهاي بر سطوح صاف افقی و مورب و سطوح منحنی و مرک

 ور و شناوروارد بر اجسام غوطه

11 - 

3 

 دینامیک سیاالت:

 تعاریف: جرم معیار و حجم معیار، خط جریان، لوله جریان، خط میسر، خط رگه

هاي سیال: داخلی و خارجی، یکنواخت و غیریکنواخت، پایا و گذرا، لزج و غیرلزج، انواع جریان

 بعدي و دوبعديآل و حقیقی، یکو آشفته، چرخشی و غیرچرخشی، ایده ايالیه

 قوانین بقاء:

لف، دبی هاي مختاصل بقاي جرم: معادله پیوستگی به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریان

 جرمی و دبی حجمی

بدون ف )هاي مختلاصل بقاي انرژي: معادله انرژي به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریان

اثبات(، معادله برنولی، انرژي در دسترس، افت انرژي در مسیر جریان، خطوط تراز انرژي و 

 ها، سیفون و لوله پیتوتهیدرولیکی، کاربردهاي معادله انرژي در مخازن آب، پمپ

اي همعادله اندازه حرکت به اشکال انتگرالی و دیفرانسیلی براي جریان اصل بقاي اندازه حرکت:

استوکس، کاربردهاي معادله اندازه حرکت در جت  -)بدون اثبات(، معرفی معادله ناویر مختلف

 آب، زانویی، انبساط ناگهانی و پرش هیدرولیکی

11 - 

4 

اي درون لوله مدور، آزمایش رینولدز، عدد رینولدز، عدد رینولدز بحرانی، جریان الیه جریان لزج:

 وایسباخ، -، جریان آشفته داخل لوله، معادله دارسیمعادله هاگن پوسوله، افت فشار و افت هد

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

 راهیها، شیرها، سههاي موضعی شامل انبساط و انقباض ناگهانی و تدریجی، زانوییافت

8 - 

 - 32 جمع

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 ردانتظارعمومی و تخصصی مو هايمهارت –ب 
 افزایش دقت وتوجه دقت وتوجه به قوانین فیزیک و اهمیت آن در محیط، ها،و خواص آن توجه به مواد سیال 

 

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

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

Fluid mechanics (9th edition) V. L. Streeter et al. 

غالمرضا 

 زادهلکم
 1382 نما

Mechanics of Fluids (4th edition) I. H. Shames 1384 علوم دانشگاهی بهرام پوستی 

Fluid Mechanics (2nd edition) 
Y. A. Cengel & J. M. 

Kimbala 

احمدرضا 

 عظیمیان

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
1392 

 

 (سشرایط آموزشی و یادگیري مطلوب در)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي

 
 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهسخنرانی، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

 مسئلهحل  سخنرانی و

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(فهپذیر، رعایت اخالق حر)مسئولیت

 مسئلهو  سؤالهاي شفاهی پیش از شروع درس، حداقل دو آزمون کتبی شامل پرسش 

 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 آزمایشگاه مکانیک سیاالتدرس  -3-22

 تخصصینوع درس:  

 :نیازپیش 

 نیاز: مکانیک سیاالت هم

 هاي مربوط به سیال ساکن و متحرکگیري خواص سیال و کمیتآشنایی با اصول اندازههدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 - نند چگالی و لزجتگیري برخی از خواص سیال مااندازه هايروشآشنایی با  1

 2 - هاگیري فشار و انواع فشارسنجاندازه هايروشآشنایی با  2

 2 - ور و مرکز فشار و نیروي شناورينیروي فشاري وارد بر سطوح غوطه گیرياندازه 3

 2 - سرعت و دبی جریان گیرياندازهآشنایی با وسایل  4

 6 - گیري مانند ونتوري، اریفیس و سرریزاز وسایل اندازه گیري دبی جریان با استفاده از برخیاندازه 5

 2 - گیري نیروي حاصل از برخورد جت آب با سطوح صاف و منحنیاندازه 6

 2 - انجام آزمایش رینولدز 7

 2 - هاي آرام و آشفتهگیري افت فشار در لوله مستقیم با جریاناندازه 8

 2 - کشییرها و اتصاالت متداول در یک سیستم لولههاي موضعی ناشی از شگیري افتاندازه 9

 2 - آزمایش پمپ گریز از مرکز 11

 2 - هاي سري و موازيآزمایش پمپ 11

 2 - آزمایش کاویتاسیون 12

 2 - آزمایش ضربه قوچ 13

 32 - جمع

 

  

 مورد انتظار عمومی و تخصصی هايمهارت -ب  

 ريپذیمسئولیت ري، افزایش دقت در انجام کار، همکاري و مشارکت در انجام کارهاي مشترک،گیتوانایی کار با انواع وسایل اندازه 

 

 

 عملی نظري 

 1 - تعداد واحد
 32 - تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جزوه آزمایشگاه تهیه شده بر اساس 

 موجود هايدستگاه
    

     ودموج هايدستگاههاي دستورالعمل
     مکانیک سیاالت هايکتاب

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ن و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه، تمریايمباحثهسخنرانی، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

 سخنرانی و انجام آزمایش تکی یا گروهی

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستنمونه کار )انواع  شده، تولیدسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 تهیه گزارش آزمایش و آزمون کتبی، شفاهی یا عملی

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، دیجیتال وآنالوگ و ...مکانیکی یی وپرتابل،تابلو گیرياندازهست هاي کامل آزمایشگاه مکانیک سیاالت وابزار 
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 کارآموزيدرس  -3-23
 نوع درس: تخصصی

 برودتی هايدستگاهنیاز: محاسبات پیش

 هم نیاز:

 هاي خود در محیط کار واقعیآشنایی با شرایط کار و تجربه اندوختههدف کلی درس: 

 ی و رئوس مطالبالف سرفصل آموزش

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ي اهسردخانه و یا سرکننده خانگی یا تجاري هايدستگاهتولید  بزرگ هاکارخانهانجام کارآموزي در  

که زیر نظر مدرس آگاه و متعهد در محیطی سالم ازنظر اخالقی انجام  کارخانه هاي یخ تجاري ي ویا

 شود.می

- 

 
241 

 241 - جمع

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت -ب
 پذیريیک تیم اجرایی تحت مدیریت واحد، قدرت تحلیل فرایند هاي اجراي یک هدف، مسئولیت تامل و همکاري با

 و وظیفه شناسی در انجام کار. ، تعهد اخالقی

  (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 تأسیساتسال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه  3 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

 

، مطالعه اي، پژوهشی، گروهی، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

هاي و هاي خود در دانشگاه را در موسسه محل کارآموزي و طبق راهنماییصورت عملی است و دانشجو کلیه آموختهکل درس به

 شده توسط مدرس کارآموزي انجام دهدهاي تعیینسرفصل

 

...( رفع عیب و-ایی )عیب یابیآزمون شناس -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

مربوط و انجام دفاعیه دانشجو تحت دانشجو توسط سرپرست کارآموزي در محل کارآموزي و اخذ گزارش از دانشجو توسط مدرس 

 شود.نظر مدرس کارآموزي انجام می

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شودکار عملی در محل کارآموزي با تائید مدیر گروه و زیر نظر مدرس کارآموزي انجام می

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت
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 اصول سرپرستی رسد -3-24

 اختیاري نوع درس: 

 :نیازپیش 

 نیاز: هم

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

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 را بیان کند. مفهوم سرپرست وسرپرستی  1

4 

 
- 

 در یک تیم مدیریتی تعریف کند.جایگاه سرپرست را  2

 مفهوم سازمان را شرح دهد. 3

 را بیان کند. هاآنعوامل سازمان را نام ببرد ووظایف  4

 مسئولیت واختیارا فراد یا گروه ها را در سازمان بیان کند. 5

 شرح دهد. وگروهها را در واحدهاي کارگاهی ارتباط موثر بین کارکنان 6

6 - 
 برقراري ارتباط را توضیح دهد. ايهروش 7

 عوامل موثر در پایداري یک ارتباط سالم را بیان کند. 8

 عوامل مخرب در یک ارتباط را شرح دهد. 9

 راه هاي حل اختالف را توضیح دهد. 11

 هدایت وکنترل عوامل جهت رسیدن به یک هدف سازمانی را شرح دهد. 11

6 - 

12 
لی پرسنل، تنظیم وتقسیم کار، تهیه برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه شرح وظایف شغ

 پرسنل وتهیه گزارشات

13 
تعیین شرح وظایف نیروهاي ستادي وپشتیبانی مانند: واحد مالی، اداري وکارگزینی، 

 کارپردازي وانبار

14 
خدمات  فیت،تعیین شرح وظایف نیروهاي اجرایی مانند: نیروهاي تولید، مونتاژ، کنترل کی

 تعمیر ونگهداري و...

15 
برنامه ریزي جهت جلسات ادواري و یا فوق العاده، تنظیم دستور جلسه، اخذ نظرات 

 ومدیریت جلسه وتنظیم گزارشات

6 - 
 معیارهاي تعیین شده و منطبق بر استاندارد نظارت و ارزشیابی مستمر بر عملکرد با 16

17 
 و بهبود عملکرد پرسنل و افزایش ر افزایش بهره وري، انظباطتهیه آیین نامه کاري به منظو

 کیفیت کار

 تنظیم نفر ساعت جهت انجام فعالیتهاي کارگاهی، وتعیین معیار جهت ارزشیابی کار 18

 سرپرست در تنظیم وکنترل کیفیت و نقشبهره وري وتاثیر عوامل انسانی روي آن  19

4 - 
21 

رسنل، پیش بینی الگوهاي انگیزشی، مشارکت گروهی، پیش تهیه برنامه پیشرفت کاري پ

 تشویق وتنبیه هايروشبینی 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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21 

پیشگیري از وقوع حوادث، توجه به موارد ایمنی شامل ایمنی  بهبود شرایط کار مانند: 

ی با آشنای ، ابزار، محیط کار، لباس وکفش و...وتوجه به بهداشت فردي ومحیطیهادستگاه

 انین حفاظتیآیین نامه ها وقو
4 

22 

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

محدودیتهاي کار در رابطه با سن، جنس وشرایط جسمی کارگر و شرایط محیط کار و 

 وظایف سندیکاهاي کارگري بیان کند.

23 

هاي تولیدي  یط کارگاه و شرکتدر مح تأسیسات، اجراي تأسیساتي نگهداري هاآنسازم

 را بیان کند. هاآنهاي تاسیساتی را شرح دهد وتفاوت  تجهیزات ودستگاه

 تاسیساتی بیان کند. و مثالهاي موارد فوق را از شرکت هاي
2 - 

 - 32 جمع

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هايمهارت –ب 
 پذیري، افزایش سواد اجتماعی، مشارکت اجتماعیاري، مسئولیتتوانایی سرپرستی یک تیم کاري، همکاري باعوامل یک تیم ک 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 ایران جام  فاروق صفی زاده اصول سرپرستی

 1394 کتاب مهربان نشر  حسن سلطانی اصول سرپرستی وسرپرستی سازمان

 1388 دفتر پژوهش فرهنگی داود ایزدي لسلی دبلیو، روولوید ال، بایرز رستی رمز بهره وري باالترسرپ

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

ه اي، پژوهشی، گروهی، مطالعروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 :موردي و.(

 حضور و فعالیت در محیط کارآموزي تحت نظر مدرس کارآموزي

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 با سابقه مدیریت تأسیساتویا کارشناس ارشد  تاسیساتی هايشرکتکارشناسی ارشد و مدیریت آشنا با

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديهاي شفاهیروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

پذیر، ، عملکردي، مشاهده رفتار )مسئولیتیبهاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتپرسش اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 پوشه مجموعه کار و گزارش نویسی، اي و...(رعایت اخالق حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 زیستحفاظت از محیط درس  -3-25

 ختیارينوع درس: ا

 :نیازپیش

 نیاز: هم

فراگیر پس از گذراندن این درس اهمیت حفظ محیط زیست را بداند، آلودگیهاي هوا، آب، خاک وصوت را بشناسد و هدف کلی درس: 

 راههاي کنترل وکاهش آلودگی ها را تشریح کند.

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه

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

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

 شرح دهد.

 

2 
- 

2 
پروتکل هایی که جهت حفظ محیط زیست در سطح جهان مطرح می باشد و مورد  

 - 1 یز قرار گرفته است را توضیح دهد.پذیرش ایران ن

 ههاي کنترل آلودگی هوا را بیان کند. را  3
1 - 

 هواي پاک و هواي آلوده را تعریف کند.  4

 آلودگی هوا را توضیح دهد. گیرياندازه هايروش 5
1 - 

6 
 هواي سالم را بیان کند. استانداردهاي

 - 1 آالینده هاي مهم هوا را شرح دهد. 7

8 
نقش سازمان حفاظت از محیط زیست ایران واقدامات موثر در خصوص تعهدات زیست 

 محیطی را توضیح دهد
1 - 

9 

منابع تولید آالینده هاي هوا از جمله وسائط نقلیه موتوري، خاکروبه هاي شهري وزباله 

ا رسرمایشی و گرمایشی ساختمانها  هايسیستم، نیروگاهها و هاکارخانهسوزها، صنایع و 

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

2 - 

11 
 دهد را توضیح ...دفع زباله هاي بیمارستانی، زباله حاصل عملیات رادیو اکتیو و  هايروش

1 - 

11 

بویلرها، چیلرها ي جذبی و ...  اهمیت و لزوم تنظیم سوخت و هوا در مشعل کوره ها،

 راي جلو گیري از آلودگی هوا را بیان کند.ب

 

1 - 

 مشخصات سوختهاي پاک را شرح دهد. 12
1 - 

 اجزاي محصوالت احتراق را نام ببرد ومیزان مجاز آن را شرح دهد. 13

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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14 

 آالینده هاي مواد سوختی شامل:

وذرات  (NOX) نیتروژناثرات مخرب گاز منواکسیدکربن، دي اکسی کربن، اکسیدهاي 

 علق در هوا را شرح دهدم

1 - 

15 
 چگونگی کاهش اکسیدگوگرد از گازوئیل و حذف سرب از بنزین را توضیح دهد.

1 - 

 

16 

اثرات زیست محیطی گازهاي گلخانه اي وپروتکل هاي تصویب شده در این خصوص 

 - 2 ، پروتکل پاریس و ... را توضیح دهد1985وین  ، کنوانسیون1987مانند پروتوکل مونترال 

 

17 

مبردهاي جایگزین در صنعت تبرید را شرح  و نقشعوامل تاثیر گذار در تخریب الیه ازون 

 - 1 دهد

 میزان آلوده کردن هوا بیان کند. ازنظررا  تفاوت سوختهاي گازي ومایع  18
1 - 

19 
کیفیت هواي محیط هاي بسته وکنترل آلودگی هواي اگزاست فضاهاي صنعتی را توضیح 

 دهد
1 - 

 خواص آب پاک و آب آلوده را توضیح دهد. 21
1 - 

 را تشریح کند. آلودگی صنعتی و بهداشتی آب 21

 را بیان کند. هاانساناثرات آلودگیهاي آب بر بهداشت  22
2 - 

 منابع آلوده کننده آب ها را تشریح کند. 23

24 
از سفره  حفاظتبیمارستانی بمنظور  هايبتصفیه یا پیش تصفیه ودفع فاضآل هايروش

 هاي آببهاي زیر زمینی را توضیح دهد
1 - 

25 
گرمایشی وسرمایشی در آلودگی آب را بیان کند. ورابطه صرفه  و تأسیسات نقش صنایع 

 جویی انرژي وکاهش آلودگی آب را شرح دهد.
2 - 

26 
 فرآیند جمع آوري وانتقال موادجامد وزائد را بیان کند

1 - 

27 
 را شرح دهد (زباله ها)ز یافت مواد زائد جامد تفکیک و با هايروش

1 - 

  اثرات آلودگی رودخانه ها، دریا ها، دریاچه ها را بر منابع طبیعی و حیاتی توضیح دهد. 28

 

2 

- 
29 

نی را ومسکو عمومی تجاري، هايساختمانروش کنترل، تصفیه ودفع فاضالبهاي صنعتی، 

 تشریح کند.

 ضیح دهد.اهمیت سالمت خاک را تو 31
 

 

1 

- 
31 

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

 توضیح دهد. هاانساناقتصاد و زندگی 

32 
آن را  منفی و اثرصوت را بشناسد آلودگی صوتی  گیرياندازهصوت را تعریف کند، واحد 

ي را سات و تأسیصنعتی  و تجهیزات هاستگاهدصوتی ناشی از  آلودگی بر انسان بیان کند،

 هاي پیشگیري از آسیب آن را توضیح دهد. بیان کند وراه

 

2 
- 
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 - 1 کاهش آلودگی صوتی را شرح دهد. هايروش 33

 - 32 جمع

  

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
د در محیط زیست، مشارکت در گروههاي دوستدار محیط در قبال آینده محیط زیست، نگران شدن از وضعیت موجو احساس مسئولیت 

 زیست

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آلودگی محیط زیست 

وراه  مخاطرات علل،

 حلهاي کاهش

محمدي  -کاکولکی  -دکتر چوبکار 

 روزبهانی ومهندس امامی راد
 

هی جهاد دانشگا

 دانشگاه امیر کبیر

1397 

 آلودگی محیط زیست

 هوا، آب، خاک، صوت

 دکتر مینو دبیري

 سهاره بشیري بد
 اتحاد 

1392 

مجموعه قوانین ومقررات 

 محیط زیست
 بهنامی  ناصر قاسمی

1395 

  

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 به علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتویژگی

 محیط زیست با تجربه کار عملی و آزمایشگاهی مهندسی لیسانسفوق

 با تجربه کار عملی در حوزه صرفه جویی انرژي و بهینه سازي مصرف سوخت تأسیسات لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروايمباحثهسخنرانی، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

 لعه موردي و...پژوهشی، گروهی، مطا اي،سخنرانی، مباحثه

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستع شده، تولید نمونه کار )انواسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 هاي تحقیقاتی، خودسنجی و ...ها گزارش فعالیتارایه مقاالت و طرح آزمون کتبی هاي شفاهی،پرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و بصريکالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی 
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 اصول تعمیرونگهداريدرس  -3-26
 تخصصی نوع درس: 

 :نیازپیش 

 نیاز: هم 

 برودتی هايسیستمفراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند اصول سرویس، تعمیر، نگهداري واصول پیش گیرانه از خرابی هدف کلی درس:  

 را شرح دهد

 صل آموزشی و رئوس مطالبسرف -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه وتعاریف

 

2 - 

 الزامات تعمیر ونگهداري را تعریف کند

 را شرح دهد تأسیسات برودتیهدف از تعمیرونگهداري در

 سلسله مراتب مدیریت را بیان کند

 دهد مسائل ایمنی هنگام تعمیرات را شرح

2 

 ماشین آالت

2 - 

 بررسی ماشین آالت را بیان کند

 برودتی را شرح دهد درتاسیسات مورداستفادهانواع ماشین آالت 

 هنگام تعمیرات را بیان نماید هادستگاهتجزیه و تحلیل زمان معطلی 

 را بیان کند هادستگاهزمان کارکرد مفید 

 آالت را بیان کند ماشین موردنیازلسیت لوازم 

3 

 نگهداري

2 - 

 اصول نگهداري بهینه را توضیح دهد

 نکات فنی سرویس ونگهداري را توضیح دهد

 را بیان کند هادستگاهزمان کار هریک از  هايمحدودیت

 دستورالمل سرویس ونگهداري سازندگان ماشین آالت را شرح دهد

 ي تجهیزات توضیح دهدسرویس و نگهدار استانداردهاي
 

2 - 
 طرزاستفاده صحیح ابزارهاي سرویس ونگهداري را بیان کند

 را توضیح دهد هادستگاهچک لیست هاي دوره اي هریک از 

 2 لیست قطعات یدکی هردستگاه را تهیه نماید

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 قطعات یدکی بیان نماید بنديدسته

 نوین انبارداري را بیان نماید هايروش

 دوره هاي آموزشی جهت ارنقا دانش پرسنل را توضیح دهد

 بهینه کردن مصرف آب وانرژي را شرح دهد - 2

 را بیان نماید و تجهیزاتاصول اخذ گارانتی قطعات 

  سیستم اطالعات فنی هردستگاه را بیان نماید

2 

 

- 
 را توضیح دهد هادستگاهبایگانی نقشه ها واطالعات فنی هر یک از  هايروش

4 

 هزینه هاي تعمیرونگهداري

 

 

2 

- 

 قوانین برگزاري مناقصات را بیان نماید

 اولویت بندي هزینه ها را انجام دهد

 برآورد هزینه هاي آینده را انجام دهد

 هزینه هاي اضافی را بیان کند

  برآورد هزینه هاي تامین پرسنل را انجام دهد

 

 

 

2 

 

- 

 ول وقوانین کاروبیمه هاي پرسنل را شرح دهداص

 گزارش هزینه ها را توضیح دهد

 ثبت قانونی هزینه ها را بیان نماید

5 

 نرم افزارها
2 - 

 سردخانه مقدمه ومعرفی نرم افزارهاي موجود تعمیر ونگهداري

 وضیح دهدضرورت ایجاد و بهبود سیستم نگهداري و تعمیرات توسط نرم افزار را ت

 

 

 

 

6 

- 

 راتوضیح دهد (Preventive Maintenance)نرمافزار پیش گیرانه سرویس ونگهداري 

 راتعریف کند (Preventive Maintenance) افزار( نرم هايالیهسطوح دسترسی )

 (One System)نرم افزارپیشگیرانه تک سیستم 

 ( را توضیح دهد)Net Work وتحت شبکه
 

 ي تعمیرونگهداري بکمک نرم افزار را بیان کندشاخص ها

 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 -

 صدور دستورکارها را توسط نرم افزار شرح دهد
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 4 ها را شرح دهد سرویس ونگهداري پیش گیرانه دستگاههاي  چک لیست

 - 2 نگهداري را انجام دهد معرفی چند نرم افزار دیگر درزمینه تعمیر و

 - 32 جمع

 

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

 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383 کتابناک  مجتبی طباطبایی ساختمان تأسیساتسرویس و نگهداري   

 تأسیساتتعمیرات ونگهداري تجهیزات 

 حرارتی وبرودتی

 -سید سعید قره باقی

 عفریانج بهزاد
 

نگی موسسه فره

 هنري دیباگران

1396 

 نرم افزار مدیریت نگهداري و تعمیرات

PM  وTPM 

ر ناص-دکتر محمد رضا ماه پیکر

 محمدي
  

1387 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 یست با تجربه کار عملی و آزمایشگاهیمحیط ز مهندسی لیسانسفوق

 با تجربه کار عملی در حوزه صرفه جویی انرژي و بهینه سازي مصرف سوخت تأسیسات لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 اي، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه موردي و.(

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(اخالق حرفهپذیر، رعایت )مسئولیت

 هاي عملی و انشاییی، پرسشهاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبپرسش 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 2 رایانهی با کشنقشه درس -3-27
 ينوع درس: اختیار

 1 ی با رایانهکشنقشه :نیازپیش

 نیاز: هم

 Revit mepی به کمک نرم افزار کشنقشهآشنایی با اصول هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 Revit MEP - 6افزار  نرم و BIM راجع به اي مقدمه 1

 Option,3D and 2D Views - 6 يابزارها با آشنایی 2

 Level, tools, unit, short keys - 4 ابزارهاي با آشنایی 3

 6 - (Revit MEP افزار نرم نیازپیش) Revit Architecture 2115 با مقدماتی آشنایی 4

 Properties - 6 و Project Browser هاي پنجره با مقدماتی آشنایی 5

 Revit MEP - 4 محیط به Revit Architecture معماري نقشه فایل تتنظیما و کردن لینک نحوه 6

7 
 و گرم و سرد آب کشیلوله ترسیمی امکانات و ابزارها با آشنایی

 تبرید و سردخانه هايسیستم کشیلولهو  Plumbingفاضالب 
- 4 

 4 - و سردخانه مطبوع، تبرید تهویه سیستم ترسیمی امکانات و ابزارها با آشنایی 8

 4 - هاسردخانهدر  Fire Protection نشانی آتش سیستم ترسیمی امکانات و ابزارها با آشنایی 7

 4 - سردخانه Electricalالکتریکال  سیستم ترسیمی امکانات و ابزارها با آشنایی 8

 4 - نقشه بندي شیت ایجاد و جزئیات دیتیل کردن وارد و ایجاد نحوه 9

 3 - مصرفی مصالح همتر و جداول ایجاد نحوه 11

 3 - تجهیزات و محیط کردن رندر و( …و ستون با لوله ،داکت با لوله)Clash ها تداخل کردن پیدا 11

 Family - 6 پرکاربرد محیط با آشنایی 12

 64 - جمع

 

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

 در امور سرعت بخشیدن به کار ها باحفظ دقت یک کار،

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

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 1397 رنوآو  قاسم آریانی REVIT 2118 آموزش جامع و تخصصی نرم افزار

 REVIT ساختمان با نرم افزار تأسیساتطراحی 

MEP 

 1389 یزدا  داود محمدي
 1394   احسان مصطفوي REVIT MEP 2115 نرم افزار 

 

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد
 64 - تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 و سوابق کاري مرتبط تأسیساتترجیحا در رشته  لیسانسفوقلیسانس یا 

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه¬روش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثه

 :موردي و.(

 خته هوشمند جهت آموزش فرامینتدریس در سایت بطوري که هر فراگیر بطور مستقل یک دستگاه رایانه داشته باشد، بهمراه ت

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(یر، رعایت اخالق حرفهپذ)مسئولیت

 يرایانه ا هاينقشهپوشه مجموعه کار، خودسنجی، تولید و ترسیم ارایه 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

از طریق مانیتور و یا پروژکشن مانیتور مدرس براي  Screen Mirrorبه تعداد دانشجویان و همچنین قابلیت  رایانهسایت دانشگاه، 

 ران.فراگی
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 اطفاء حریق هايسیستماصول درس   -3-28

 اختیاري نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

مختلف اطفاء حریق را جهت فراهم نمودن میزان قابل  هايسیستمفراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند تجهیزات وادوات هدف کلی درس: 

 بشناسد وقوانین مربوطه را به کار گیرد.را  NFPA75زمحافظت جانی ومالی دربرابرآتش درحد استانداردهاي قبولی ا

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه 

 

4 - 

 حریق ومثلث احتراق را تعریف کند

 کند ا بیانراطفاء حریق  هايسیستماهداف 

 انواع حریق را بشناسد و تقسیم بندي نماید

 الزامات واستاندارهاي اطفاء حریق را توضیح دهد

 دستورالعمل ها وضوابط سازمان آتش نشانی را شرح دهد

 کدها واستانداردها ي اعالم واطفاء حریق رابشناسد

2 

 سیستم اعالم حریق

2 - 

 اعالم حریق آشنایی با دتکتورها ي

 انواع اعالن کننده ها و نشان دهنده ها را شرح دهد

 فرق بین سنسورهاي حرارتی با دودي را بیان کند

 نکات نصب انواع دتکتورها را بیان کند

 را بشناسد (wirelessدتکتورهاي بی سیم )

 کنترل پانل سیستم اعالم حریق را بشناسد

 کتورها ونشان دهنده هاي اعالم حریق را بشناسدعالئم اختصاري دت

3 

 اطفاء حریق هايسیستم
 

 

 

 

4 

- 

 تعاریف مقدماتی از انواع خاموش کننده هاي رایج را توضیح دهد

  اطفاء حریق را شرح دهد هايسیستمانواع 

 را توضیح دهد CO2سیستم خاموش کن گاز دي اکسید کربن 

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 کن با پودر خشک را توضیح دهدسیستم خاموش 

 را توضیح دهد فوم()سیستم خاموش کن با کف و هوا 

 را توضیح دهد 1311سیستم خاموش کن با هالون 

 فوق راشرح دهد هايسیستممشخصات هریک از کپسول هاي 

 فوق راشرح دهد هايسیستمخصوصیات شیمیایی مواد هریک از کپسول هاي 

2 - 

فوق مانند شیراطمینان، نازل، شیر یک  هايسیستمت و قطعات اضلی هریک از کپسول هاي تجهیزا

 را شرح دهد ...طرفه، شوئیچ فشار و 

 فوق را ترسیم کند هايسیستمفلودیاگرام نوع ایستگاهی هریک از 

 فوق را توضیح دهد هايسیستمکاربرد هریک از 

 فوق را انتخاب کند هايسیستماي مربوط به هریک از ظرفیت نازل ها از جداول ومنحنی ه

4 

 خاموش کن توسط آب هايسیستم

2 - 

 دهد و توضیحسیستم خشک از روي نقشه بخواند  کشیلوله

 الزامات سیستم خشک را مطابق با ضوابط سازمان آتش نشانی شرح دهد

 دهد و توضیحسیستم مرطوب را از روي نقشه بخواند  کشیلوله

 الزامات سیستم مرطوب را مطابق با ضوابط سازمان آتش نشانی شرح دهد

 سیستم خشک را توضیح دهد و معایبمزایا 

2 

 
- 

 سیستم مرطوب را توضیح دهد و معایبمزایا 

 ي بلند مرتبه را شرح دهدهاآنزون بندي ساختم

 ب را بیان کندخشک و مرطو هايسیستم کشیلولهتست هیدرواستاتیکی 

ي سیستم خشک ومرطوب، فایر باکسها و اسپرینکلرها از روي نقشه بخواند هالولهعالئم اختصاري 

 دهد و توضیح

5 

 فصل پنجم: خاموش کننده هاي دستی

 

2 
- 

 انواع کپسول هاي محتوي آب، دي اکسید کربن، پودر خشک، کف )فوم( و هالون را توضیح دهد

 ساختمان شرح دهد هاينقشهل هاي دستی را روي محل نصب کپسو

 سرویس نگهداري کپسول هاي دستی را بیان کند

 تاریح زمان شارژ وانقضا کپسول ها را توضیح دهد

 سازمان آتش نشانی را توضیح دهد کپسول ها را مطابق ضوابط و استانداردهايمقررات ملی 

6 
 رطوبم هايسیستمتجهیزات اطفاء حریق 

4 - 
 را توضیح دهد (فایر باکس ها)انواع جعبه هاي آتش نشانی 
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 سیستم اطفاء حریق توضیح دهد هاينقشهرا در  (فایر باکس ها)محل نصب جعبه هاي آتش نشانی 

 انواع شلینگ وقرقره هاي آتش نشانی را شرح دهد قرقره هاي ثابت و گردون را توضیح دهد

 ل شیلنگ ها را بیان کندمحدویت فواصل وطو

 را توضیح دهد (افشانک ها)انواع نازل ها 

 توضیح دهد (داخل باکس ها، شیر هیدرانت و ...)انواع شیرهاي قطع ووصل 

 را توضیح دهد (Sprinklers) انواع اسپرینکلرهاي

4 - 

 را توضیح دهد (Sprinklers) کاربرد انواع اسپرینکلرهاي

 را توضیح دهد (Sprinklers) و ضوابط تصب اسپرینکلرهاي اهمحدودیت

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

7 

 تجهیزات تلمبه خانه

6 - 

 آتش نشانی را توضیح دهد هايپپمساختمان وطرزکار 

 ساختمان وطرزکارجوکی پمپ را بیان کند

 را بیان کند فشار، فلوسوئیچ ساختمان وطرزکار کنترل کننده

 را شرح دهد Dry valveکاربرد شیرهاي 

 را توضیح دهد Dry valveشیرهاي  طرزکاروروش تنظیم

 کند را بیاندوراهه برقی ساختمان وطرزکارشیرهاي سرویس سرخود 

 را نام ببرد انواع شیرهاي رگوالتوري جریان آب وهواي فشرده

 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

  

 مورد انتظار عمومی و تخصصی هايرتمها –ب 
 کاهش استرس هاي ناشی از خطرات حریق، نگاه پیشگیرانه به حوادث ناشی از حریق اطاع رسانی درجامعه،
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 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 صانعی  حسام طاووسی لرپرینکاطفاء حریق اس هايسیستم  طراحی ومحاسبات

 1391 احمد مهدیان  احمد مهدیان اعالم واطفاي حریق هايسیستم

 به بعد NFPA    2115کدها واستانداردها  

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 با سابقه کار طراحی سیستم اطفاء حریق اطفاء حریق هايسیستممهندسی مکانیک ومسلط به  یا باالتر لیسانسفوقاراي مدرک د

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه¬روش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، مباحثه

 موردي و.(:

 مطالعه موردياي، پژوهشی، ژهاي، پروسخنرانی، مباحثه

  

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(ذیر، رعایت اخالق حرفهپ)مسئولیت

 هاي تحقیقاتی، خودسنجی و ...ها گزارش فعالیتارایه مقاالت و طرحهاي شفاهی، آزمون کتبی، پرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 تهویه مطبوعدرس  -3-29

 اختیاري نوع درس:

 اصول مقدماتی تبرید :نیازپیش

 نیاز: هم

فراگیر پس از پایان درس ضمن شناخت هوا و چارت سایکرومتریک انواع سیستم ها ودستگاههاي تهویه مطبوع تابستانی را  هدف کلی درس:

 توضیح دهد.

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

ن یادگیري زما

 )ساعت(

 عملی نظري

 مقدمه 1
 

1 
 تهویه مطبوع تابستانی را شرح دهد 2 -

 ترکیب هوا شرح دهد واجزاء آن را نام ببرد 3

 

                   

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواي خشک و هواي مرطوب را بیان نماید. 4

 

 
 ح دهد.نقش کیفیت هوا در تنفس انسان را شر 5 - 1

 دهد و توضیحایران را نام ببرد  و هواییانواع اقلیم هاي آب  6

 قوانین گازها را بیان کند. 7

 قانون دالتن در مورد فشارهوا شرح دهد. 8 - 1

 را در هوا هاي مختلف شرح دهد. بخارآبفشار هوا را توضیح دهد. فشار جزئی  9

 شاخص هاي هوا را نام ببرد. 11

4 - 

 کند و محاسبه دماي خشک، درجه حرارت تر، درجه حرارت نقطه شبنم را توضیح دهد، مقایسه 11

 رطوبت مخصوص را توضیح دهد، رابطه آن را بنویسد ومقدار آن را محاسبه نماید. 12

 رطوبت نسبی را توضیح دهد، رابطه آن را بنویسد ومقدار آن را محاسبه نماید. 13

 را توضیح دهد رابطه آن را بنویسد و مقدار آن محاسبه نماید. حجم مخصوص هوا 14

 شرایط اشباع را توضیح دهد و وضعیت شاخص هاي هوا در آن را بررسی کند. 15

16 
 هانآرا بنویسد ومقادیر  هواي خشک و هواي مرطوب آنتالپیهوا را توضیح دهد، روابط  آنتالپی

 را محاسبه نماید.
2 

- 17 
 لف بین درجه حرارت خشک، درجه مرطوب، رطوبت مخصوص، رطوبت نسبی،روابط مخت

 و حجم مخصوص را توضیح دهد و مقادیر آن را محاسبه نماید. آنتالپی

 چارت سایکرو متریک را توضیح دهد. 19
2 

 شاخص هاي هوا را برروي چارت سایکرومتریک نشان دهد 21

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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21 

یش با رطوبت زنی، فقط رطوبت زنی، سرمایش گرمایش بدون رطوبت زنی، گرما) تحوالت

 (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.

22 
مخلوط شدن هوا را توضیح دهد، شرایط هواي مخلوط تعیین نماید، درجه حرارت هواي مخلوط 

 را محاسبه کند وبرروي چارت سایکرومتریک ترسیم نماید.

 نقطه شبنم هوا را درد ستگاه تهویه مطبوع توضیح دهد. 23

24 
و  ESHFو ضریب حرارت موثر  RSHF اتاق حرارت محسوس، ضریب حرارت محسوس 

 را تعریف کند GSHFحرارت محسوس دستگاه  ضریب

25 
را شرح دهد، پارامتر هاي منطقه راحتی را نام ببرد، منطقه آن درجه حرارت موثر ومنطقه راحتی 

 را در چارت سایکرومتریک ترسیم کند و توضیح دهد.

 تاثیر دما، رطوبت هوا وسرعت گردش هواي محیط بر سالمت انسان را توضیح دهد. 26
1 - 

 ضرورت تهویه وتعویض هوا در تنفس وسالمت انسان را توضیح دهد. 27

  1 جذبی آشنا شود. هايسیستمسرمایش تبخیري آبی، سرمایش تراکمی تبخیري و  با  28
 اصول سرمایش تبخیري را توضیح دهد. 29

 سرمایش تبخیري را بر روي چارت سایکرومتریک ترسیم نموده توضیح دهد. هايسیستمعملکرد  31 - 1

 تبخیري آبی را شرح دهد. هايسیستممحدودیت  31

 را نام ببرد. (کولر هاي تبخیري )آبیانواع  32

2 

 
- 

 هر قسمت را توضیح دهد. و نقشاجزاي کولر آبی را نام ببرد  33

 ظرفیت سرمایی هواي خروجی از کولر آبی را بررسی ومحاسبه نماید. 34

 راندمان کولر هاي تبخیري را محاسبه نماید. 35

 کند. و مقایسهآورد  به دستر آبی را کلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در کول 36

 تبخیري را محاسبه نماید. هايسیستممیزان آب مصرفی را در  37

 ترکیب سرمایش تبخیري وگرمایش زمستانی را شرح دهد. 38

2 - 

 دستگاه زنت را توضیح دهد. 39

41 
 وضیح دهد.را ت (نتدستگاه هاي ترکیبی سرمایش تبخیري وگرمایشی )مانند ز دهندهتشکیلاجزاء 

 موارد استفاده از زنت را شرح دهد. 41

42 
عملکرد زمستانی زنت همراه با رطوبت زنی و عملکرد تابستانی زنت را در چارت سایکرومتریک 

 شرح دهد وترسیم نماید.

 کند. و مقایسهآورد  به دستکلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در زنت را  43

 حذف گرما و رطوبت را توضیح دهد. هايروش 44

2 - 
 سرمایش ورطوبت گیري در کویل با افشانک را شرح دهد 45

46 
انواع  و را توضیح دهد. ()ایر واشر ساختمان و طرز کار وموارد استفاده از دستگاه هواشور

 ایرواشرهاي یک و دو کابین را شرح دهد.
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 شرح دهد. موارد استفاده از هواشور )ایر واشر( را 47

48 
عملکرد زمستانی ایرواشر همراه با رطوبت زنی و عملکرد تابستانی ایرواشر را در چارت 

 سایکرومتریک شرح دهد وترسیم نماید.

 آورد و مقایسه کند. به دستکلیه شاخص هاي هواي ورودي وخروجی در هواشور را  49

 فن کویل را تعریف کند. 51

1 - 
 فن کویل را شرح دهد. دهندهتشکیلء ساختمان و اجزا 51

 انواع فن کویل را نام ببرد و کاربرد هر کدام را بیان کند. 52

 را توضیح دهد. کشیلولهنحوه نصب وارتباط آن به شبکه  53

 با هواساز مرکزي را توضیح دهد. هايسیستم 54

2 - 

 هواساز را توضیح دهد. دهندهتشکیلاجزاي  55

56 
موثر در طرح ونصب سیستم با هواساز مرکزي را  وعوامل د استفاده از هواساز را شرح دهد.موار

 بیان کند.

 هواسازهاي هایژنیک را تعریف کند وکاربرد آن را شرح دهد  57

58 
 تحول سرمایش با رطوبت گیري را در هواساز بیان کند

 برروي چارت سایکرومتریک ترسیم نماید.

 یش توام با رطوبت زنی را در هواساز بیان کند.تحول گرما 59

61 
ی وفشرده گ جنس کویل را نام ببرد، ردیف کویل، اجزاء وظیفه کویل در هواساز را توضیح دهد.

 کویل سرمایش وگرمایش را شرح دهد، فین را توضیح دهد.

 نقش کویل پیش سرمایش، پیش گرمایش و پس گرمایش را درهواساز شرح دهد 61

 انواع فیلتر هاي هوا در هواساز را نام ببرد وعلت بکارگیري آن را شرح دهد. 62

 انواع فن ها را در هواساز شرح دهد وتفاوتها را بیان کند. 63

 هد ودبی فن ها را در هواساز شرح دهد. 64

 توزیع هوا را شرح دهد. هايسیستم 65

1 - 

 اصول صحیح کانال کشی را بیان کند. 66

 کند. بنديدستهفضاهاي مختلف را بر حسب فشار مثبت ومنفی تعریف و 67

 هوا ي رفت در فضاها را شرح دهد. توزیع 68

 کاناکشی هواي برگشت راشرح دهد. 69

 آن را در توزیع مناسب هوا توضیح دهد. و اهمیترا شرح دهد  (هواي تازه وهواي تخلیه )اگزوز 71

 اي گازي را نام ببرد.انواع کولر ه 71

 برودتی مقایسه نماید. هايسیستمکولر گازي را با انواع  72 - 1

 موارد استفاده از کولر گازي را توضیح دهد. 73

 تحول سرمایش با رطوبت گیري را روي سایکرومتریک شرح دهد. 74

 - 2 را بیان نماید برودتی (سر هم )پکیج هايسیستمموارد استفاده از  75
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 را بیان نماید. برودتی( سر هم )پکیج هايسیستماجزاء متشکله  76

 را بیان نماید. (سر هم )پکیج هايسیستمانواع  77

 ( را شرح دهد. واجزاء آن را توضیح دهد.VRFجریان مبرد متغیر ) هايسیستم 78

 

3 
- 

 رودتی مقایسه نماید.ب هايسیستمبا انواع  ( راVRFجریان مبرد متغیر ) هايسیستم 79

81 

 

 ( را شرح دهد. واجزاء آن را توضیح دهد.VAVمتغیر ) و حجم( CAVهواسازهاي حجم ثابت )

 -  جمع

 

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

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Carrier 1397 نو آور محسن ایزد خواه شرکت کریر 

 1393 روز بهان  مجتبی طباطبایی ساختمان تأسیساتمحاسبات 

 شفاف  مهرداد رستم آبادي VRFتهویه مطبوع  هايسیستم
1397 

 

وارد کننده  هايشرکتکاتالوگ 

 VRF هايسیستم

 LGشرکت 

 Midea شرکت
 

 LGشرکت 

 Midea شرکت
2117 

  

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

 ه مطبوعتهوی تأسیساتبا سوابق تجربی کار درحیطه  یا دکتري لیسانسفوق

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی،  

 :موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار و حل مسئلهسخنرانی، مباحثه
 

...( رفع عیب و-ی )عیب یابیآزمون شناسای -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابی پرسش

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (و ...اي حرفه مسئولیت پذیري، رعایت اخالق)انشایی، مشاهده رفتار  هايپرسش آزمون کتبی،
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
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 تأسیساتبرق  درس -3-31
 اختیاري نوع درس: 

 :نیازپیش 

 نیاز: هم 

را  تأسیساتنعت درص هاآنوسایل الکتریکی وکاربرد  ،الکتریسیته گیرياندازهفراگیرپس ازپایان این درس باید بتواند تجهیزات  هدف کلی درس: 

 تجهیزات الکتریکی را در مدارات تک فاز وسه فاز نصب نماید.و  شرح دهد

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

  نظريبخش اول:  1

- 

 را بیان کند قوانین فیزیک الکتریسیته 2

 

 

 

 

1 

 الکتریکی را توضیح دهد تأسیساتحفاظت وایمنی در  هايروش 3

4 
 کند را بیانایران  انواع فرکانسها و شبکه هاي برق رسانی در کشورها و از جمله فرکانس برق

 بیان کند

5 
ا ر هاآنرا شرح دهد وواحدهاي هریک از  مقاومت الکتریکی، اختالف پتانسیل وتوان الکتریکی

 .توضیح دهد

 را شرح دهد مثلت توانها را رسم کند (ظاهري، مفید و غیر مفید)ها  انواع توان 6 و

 را شرح دهد (اکتیو)ضریب قدرت را تعریف کند وتاثیر ضریب قدرت برتوان مفید  7

 اصالح ضریب قدرت را بیان کند هايروش 8

 دهد را شرح هاآنانواع خازن ها وکاربرد  9

 را بیان کند AC و DCتفاوت بین مدارت  11

 الکترومغناطیس 11

 

 

 

 

2 

- 

 الکترو مغناطیس راتعریف کند 12

 رابطه بین مغناطیس و الکتریسیته را توضیح دهد 13

 شارمغناطیسی ونیروي محرکه مغناطیسی را شرح دهد 14

 ان کندتشابه بین رلوکتانس با مقاومت الکتریکی را بی 15

 خصوصیات مواد فرومغناطیسی را بیان کند 16

17 
 نمودار) شارمنحنی مغناطیس شوندگی یک ماده فرومغناطیسی روي نمودار شدت میدان وچگالی 

H-B) راشرح دهد 

 هیسترزیس را توضیح دهد 18

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 مدارهاي مغناطیسی را توضیح دهد 19

 دمحاسبات نیروي مغناطیسی را انجام ده 21

 مدارهاي جریان متناوب 21

 

 

2 

- 

 و خودالقایی متقابل را تعریف کند (سلف)خودالقا  22

 را توضیح دهد مداراهمی جریان متناوب 23

 روابط مقاومت اهمی مدارات اهمی سري وموازي را بیان کند 24

 ثلث را محاسبه کندم–و ستاره  (سري وموازي)مدار ترکیبی  (مقاومت معادل)مقاومت اهمی کل  25

  مدار سلفی جریان متناوب را توضیح دهد 26

 

1 

 در سلف حامل جریان الکتریکی را حساب کند (امپدانس مدار)مقاومت اهمی و القایی  27 -

 مدار خازنی جریان متناوب را توضیح دهد 28

 را حساب کنددر سلف حامل جریان الکتریکی  (امپدانس مدار)مقاومت اهمی و خازنی  29
 

1 
 اثرفرکانس برجریان خازن را توضیح دهد 31 -

 عکس العمل( خازن را شرح دهد)راکتانس  31

 مدارات ترکیبی مقاومت، سلف و خازن 32

 

 

1 

- 

 منتجه بردار( را انجام دهد)بردار را تعریف کند، جمع برداري  33

 را توضیح دهد (RL)مدار سري سلف و مقاومت  34

 را توضیح دهد (RL)مدارموازي سلف و مقاومت  35

 را توضیح دهد (C Rمدار سري خازن و مقاومت ) 36

  را توضیح دهد (C Rمدار موازي خازن، مقاومت ) 37

 

 

 

2 

 

- 

 را توضیح دهد (C LRمدارات سري خازن و مقاومت و سلف ) 38

 یح دهدرا توض (C LRمدارات موازي خازن و مقاومت و سلف ) 39

 را توضیح دهد (ضریب قدرت)کسینوس فی  41

 تاثیر خازن در اصالح ضریب قدرت را با رسم بردار نشان دهد 41

 مدارات سه فاز 42
 

 

 

 

2 

- 

 ماشین هاي الکتریکی سه فاز را بیان کند 43

 تئوري مدارهاي سه فاز را شرح دهد 44

 ه فاز را ترسیم کندشکل موج ولتاژ و جریان در مدارات س 45

 سه فاز را توضیح دهد هايسیستمروابط مربوط به  46
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 مختلف حرارتی وبرودتی را توضیح دهد هايسیستمکاربرد مدارات سه فاز در  47

 توان درمدارات سه فاز را توضیح دهد گیرياندازه 48

 را انجام دهدجریان، ولتاز و توان مدارات سه فاز  گیرياندازه هايروش 49

 اتصالهاي ستاره و مثلث درمصرف کننده هاي سه فاز را انجام دهد 51

 موتورهاي الکتریکی 51

 

 

 

 

 

2 

- 

 ساختمان وطرز کار موتورهاي القایی تک فاز را توضیح دهد 52

 ساختمان وطرزکارموتورهاي القایی سه فاز را تشریح کند 53

 قفس سنجابی را بیان کندساختمان وطرزکار روتورهاي  54

 مفاهیم میدان گردنده درموتورها را بیان کند 55

 راه اندازي الکتروموتورهاي تک فاز و سه فاز را توضیح دهد هايروش 56

 جهت چرخش موتورهاي تک فاز و سه فاز توضیح دهد 57

 مشخصه هاي اسمی موتورهاي تک فاز وسه فاز را توضیح دهد 58

59 
اورلود( وکابل متناسب با موتورهاي تک فاز وسه فاز را )خصات فیوز، کلید، کنتاکتور، بی متال مش

 از جداول مربوطه انتخاب کند

 تنظیمات کلیدهاي اتوماتیک و بی متالها را انجام دهد 61

 الکترونیک 61

 

 

 

 

 

2 

 

 خصوصیات وطرزکار نیمه هادیها ودیودها به اختصار توضیح دهد 62

 خصوصیات وطرزکاریکسوکننده ها تک فاز را توضیح دهد 63

 یکسوکننده هاي نیم موج وتمام موج را شرح دهد 64

 خصوصیات وطرزکاریکسوکننده ها ي سه فاز را توضیح دهد 65

 طرز کار تقویت کننده ترانزیستورها را توضیح دهد 66

 طرز کار تریستورها را شرح دهد 67

 ولتاز توسط تریستورها وتبرید را انجام دهدتنظیم  68

  انواع فیلترها را توضیح دهد 69

 بخش دوم: عملی 71
 

 
 

71 
شامل توان مصرفی، ولتاژ کاري،  (تک فاز وسه فاز) وکمپرسورهايمشخصات فنی الکتروموتورها 

 حلیل نمایدجریان نامی، جریان ترمزي و نحوه سربندي را از پالک مشخصات بخواند وتجزیه وت
 

- 

 

 

 

 از جداول مشخصات فنی روش راه اندازي الکتروموتورها را استخراج کند 72 3



113 
 

 

 روش کار چند آوومتر، مولتی متر وفرکانس متر را انجام دهد 73

- 

 

 

3 

 ولتاژ بین فازهاي غیر هم نام و هریک از فازها با خط نول را بکمک ولتمتر انجام دهد 74

 تاه و قطعی کابل ها را بکمک اهم متر انجام دهدتست اتصال کو 75

76 

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

وتوانهاي  گیرياندازهالکتریکی را ببندد وجریان راه اندازي وجریان نامی در حالت بار کامل را 

 (کندظاهري، اکتیو و راکتیورا محاسبه )

- 

 

 

3 

77 
تفاوت بین کلید میناتوري و فیوز تندکار وکند کار را در مدار یک مصرف کننده موتوري مشخص 

 کند.
 

 

- 

 

 

3 78 
مدار فرمان و قدرت یک الکتروموتور سه فاز با کنتاکتور و بی متال وشاسی استاپ و استارت انجام 

 دهد

79 
توان راکتیو معین را انجام دهد رگوالتورمربوطه  مدار فرمان و قدرت بانک خازن براي یک سیستم

 چندمرحله ایی را با کسینوس متر نصب وتنظیم نماید

 

 

- 

 

6 

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

 بصورت چپگرد راستگرد انجام دهد

 

- 

 

3 

81 

تور سه فاز با کنتاکتور و بی متال وشاسی استاپ و استارت مدار فرمان و قدرت یک الکترومو

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

 و با هم مقایسه کند گیرياندازهستاره و مثلث را 

- 
 

6 

82 

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

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

 موجها را مقایسه کند(

- 
 

3 

83 
شکل موج سیسنوسی جریان، ولتاژ وتوان را )یک مدارتک فاز جریان متناوب با سلف را تست کند 

 بودن هر یک از موجها را مقایسه کند( نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز
- 

 

3 

84 
شکل موج سیسنوسی جریان، ولتاژ وتوان را )یک مدارتک فاز جریان متناوب با خازن را تست کند 

 نشان دهد و اختالف فاز ویا هم فاز بودن هر یک از موجها را مقایسه کند(

 

 

- 

 

 

3 

85 

شکل موج )زن وبدون خازن را تست کند یک مدارتک فاز جریان متناوب بامقاومت، سلف با خا

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

 مقایسه کند(

- 
 

6 

  - با استفاده از دیود یک سوسازي نیم موج وتمام موج را در یک مدار جریان متناوب نشان دهد 86

 3 - نس ترانزیستورها را مشخص کندبکمک اهم متر پایه ها وج 87 3

 48 16 جمع
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 تخصصی مورد انتظار عمومی و هايمهارت –ب  
تأسیسات در الکتریسیته اهمیت به بردن پی سازي، وبهینه مصرف مدیریت برق، صرف در جویی صرفه انگیزه ایجاد  

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

رشته برق الکترو تکنیک  هايکتاب

 والکترونیک
    گروه برق

 Pericles Emanuel مبانی ماشینهاي الکتریکی
دکتر مهرداد 

 عابدي

جهاد دتنشگاهی 

 دانشگاه امیرکبیر
1379 

Electric Motor Control Alerich, W,N  Deimar 1998 

 تأسیساتمشخصات فنی عمومی واجرایی 

 2-111 و 1-111نشریه  برقی
    سازمان برنامه وبودجه

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنرانی، 

 موردي و.(

 اي، پژوهشی، گروهیآزمایشگاه، پروژه رار،اي، تمرین و تکسخنرانی، مباحثه 

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی(ویژگی

ی )داراي تجربه اجرای تأسیساتیا مهندسی  (تأسیساتداراي تجربه در کارهاي اجرایی )برق  لیسانسفوقداراي مدرک لیسانس یا 

 (ومسلط به برق

 

...( رفع عیب و-آزمون شناسایی )عیب یابی -هاي شفاهی، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديسشروش سنجش و ارزشیابی پر

هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

هاي رفع عیب و...( انجام کار در محیط-آزمون شناسایی )عیب یابی -له، آزمون عملکرديهاي شفاهی، حل مسئپرسش

 ..هاي عملی و.گزارش فعالیتاي و پذیر، رعایت اخالق حرفههاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار مسئولیتشده، پرسشسازيشبیه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 الکتریکی مجهز به کلیه تجهیزات برقی جهت انجام آزمایشهاي پیش بینی شدههاي مختلف مدار هاي  کیت
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 درس کارآفرینی -3-31

 نوع درس: تخصصی

 :نیازپیش 

 نیاز: هم

 هاي الزم براي تدوین برنامه کسب و کارهدف کلی: آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و آموزش مهارت

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هاي کارآفرینان )تعاریف، اهمیت و نقش کارآفرینی، فرایند کارآفرینی، دانش: اصول کارآفرینی ویژگی

فات ص آوردهاي کارآفرینی، تأثیرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی کارآفرینی،خطرها، ره

 هاي کارآفرینی(کارآفرینان، رویکردهاي رفتاري کارآفرینی و انگیزه
2 - 

 مهارت:

2 

دانش: خالقیت و نوآوري تعریف خالقیت، ضرورت و نقش خالقیت، فرایند خالقیت، توسعه 

افزایش خالقیت )توفان ذهنی، توهم خالق، اسکمپر،  هايروشها و خالقیت و موانع آن، تکنیک

ینکنیکس(، تعریف نوآوري، تفاوت خالقیت و نوآوري، فرایند نوآوري، سطوح نوآوري و دلفی و ل

 (TRIZانواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله )

3 6 

 ذکرشده هايروشمهارت: انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن 

3 

 دانش: مدیریت کسب و کار تجاري کوچک

و تیمی، رهبري و سازماندهی یک کسب و کار، ساختار یک کسب و  سازماندهی: کار گروهی -

 وري کسب و کارکار، نیروي انسانی و بهره

رکز آپ، مها )استارتمسائل حقوقی: قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک، انواع شرکت -

 نحصارياهاي هر یک، مفاهیم کلمات )حق بیان، تعاونی و سایر انواع( و مسئولیترشد، دانش

(Patent عالمت ،)تجاري (Trade Markو کپی )رایت( و مقررات واردات و صادرات 

محصول، محل، قیمت و توسعه آتی( و نقش آن در استراتژي ) بازاریابیامور مالی: عوامل سهم  -

مشتري مداري، نوع آوري، خدمات و سرعت و راحتی(، ) رقابتیهاي بازاریابی، شناخت محیط

 زارهاي آنتبلیغات و اب

 اهگذاري تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعامل با واسطه هاي تجاري، سرمایه هايروش -

المللی، تجارت متقابل و هاي بینهمکاري هاي( مشترک، مجوزهاي خارجی، امتیازها و موقعیت)

 صادرات

 ( و نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازيIT) اطالعاتفناوري  -

6 6 

 رشتهبا  مرتبطمهارت: ارائه مثال عملی چند کسب و کار و کوچک 

4 
 دانش: فرهنگ کسب و کار

 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق -
2 - 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفرینی -

 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها -

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایران -

 :مهارت

5 

( و انواع آن و بررسی نمونه طرح کسب و کار مرتبط با Business Planدانش: طرح تجاري )

 رشته

3 36 

 مهارت: انجام گروهی پروژه طرح کسب و کار

 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته -

 اي )ارائه و بازبینی آن در صورت نیاز(تهیه طرح تجاري یک صفحه -

 (نیاز صورت در بازبینی آن و ارائه) تجاريکلیات طرح  -

جزئیات طرح تجاري، فرایند ارزیابی طرح تجاري، توصیف شغل، طرح و پروژه بازاریابی، تولید  -

 طرح تبلیغاتی، طرح مالی و طرح مدیریتی

 نیاز صورت در بازبینی آن و ارائه نهایی طرح تجاري -

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 :هايهارتم

 شناسایی و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب وکار و توانایی ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعی و مجازي -

 داريپذیري و امانتمسئولیت -

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Essentials of Entrepreneurship 

and Small Business 

Management 

Norman M. Scarborough  Prentice Hall 2111 

 Entrepreneurship 
Robert D. Hisrich، Michael P. 

Peters 
 

McGraw-Hill 

Education 
2116 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 (مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی مدرک تحصیلی،)هاي مدرس ویژگی

 سال سابقه کار 5کارشناسی ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلی مرتبط یا مدیریت با 

 گواهی صالحیت مدرسی درس کارآفرینی

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 دئو پروژکتورکالس تئوري همراه با وی

 

اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.موردي و

 اياي، سخنران مدعو، بررسی مطالعات موردي، کارگروهی و پروژهسخنرانی، مباحثه

 

( ...(رفع عیب و-یابیعیب) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش) روش سنجش و ارزشیابی

 هاي عملی انشایی، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، خود سنجی ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)

 و...

 آزمون کتبی، ارزیابی پروژه و ارزیابی کارگروهی
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 پیوست ها
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 پیوست یک

 تبریدرشته پیوسته کاردانی  دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفی ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 

 1 ریدتب تجهیزات کارگاه

خانگی، یخچال ترمو الکتریک، یخچال  تراکمی هايیخچالانواع  

با گاز پروپان، یخچال خانگی مجهز به دوربین وسنسور هاي 

IOT تناوبی  کمپرسور تک فاز انواع تک شیر، سردکنآب

وروتاري تا قدرت یک اسب، انواع کندانسر یخچال وآبسردکن، 

ي موئین، انواع هالوله انواع اواپراتور یخچال وآبسردکن، انواع

منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف، دستگاه جوش برق وپکیج 

جوشکاري گاز اکسی استیلن، فرز ومینی فرز، انواع ابزار هاي کار 

کن و... سري  گشاد با لوله مسی مانند پکیج الله کن، خم کن،

 آچار تخت ورینگی، آچار فرانسه و انواع آچار و...

 ماژیک وایت برد

 برق انواد الکترود جوشکاري

 نقره، برنج ومسوارالکترود  انواع

 

 نوار تفلون

2 

 2 تبرید تجهیزات کارگاه

تجاري، یخچال ویترینی افقی، ویترینی  تراکمی هايیخچالانواع  

ه، باز وبست کمپرسورهايي چند شیر، انواع هاکنایستاده، آبسرد 

انواع کندانسر هوایی  ،کرالانواع کمپرسورهاي تاوبی، اسکرو، اس

براي  ورانواع اواپرات ، پمپ سانتریفیوژزمینی،کنندهخنک برج وآبی،

، انواع منیفولد شارژ شیرهاي انبساط، انواع تجاري یخچال ها ي

تگاه جوش برق وپکیج جوشکاري سبراي مبرد هاي مختلف، د

سی م گاز اکسی استیلن، فرز ومینی فرز، انواع ابزار هاي کار با لوله

کن و... سري آچار تخت  گشاد مانند پکیج الله کن، خم کن،

 ورینگی، آچار فرانسه و انواع آچار و...

اینچ،  8/11 اینچ تا سایز 4/1ي مساز سایز هالولهانواع 

 انواع لوله مویین

 

 لوله استنلیس لستیل ،فوالديانواع لوله 

 

 اتصاالت لوله مسی وفوالدي

 هاولهلانواع عایق حهت 

3 

 3تجهیزات کارگاه تبرید 

سردخانه کوچک زیر صفر، سردخانه کوچک باالي صفر، 

زیر صفر،  7.5HPکندانسیونیت  باالي صفر، 5HPکندانسیونیت 

باز وبسته، انواع کمپرسورهاي تاوبی، اسکرو،  کمپرسورهايانواع 

، پمپ کنندهخنک برج انواع کندانسر هوایی وآبی، اسکرال،

مینی، انواع اواپراتور براي سردخانه، انواع شیرهاي سانتریفیوژز

 ، انواع پنل هاي غایق جهت(انبساط )ترموستانیکی، برقی، شناوري

انواع منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف،  و کفدیوار، سقف 

دستگاه جوش برق وپکیج جوشکاري گاز اکسی استیلن، فرز 

مانند پکیج الله کن،  ومینی فرز، انواع ابزار هاي کار با لوله مسی

کن و... سري آچار تخت ورینگی، آچار فرانسه و  گشاد خم کن،

 انواع آچار و...

 

 ودیوار انواع پنل هاي عایق براي کف، سقف،

 سردخانه

 انواع مبرد

 انواع روغن مبرد

 

 نبشی وناودانی جهت ساخت ساپورت

 انواع پیچ ومهره



111 
 

 

4 

 تجهیزات کارگاه جوشکاري

جوش گازو برق، نقطه جوش، تجهیزات جوش  هايدستگاهواع ان

 ابزار و انواعفلزات رنگی ودستگاه جوش آرگون 

 انواع سیم وکابل افشان

5 

 تبریدآزمایشگاه سیستم کنترل 

 .کیت هاي مختلف مدار هاي کنترل فشار، دما، رطوبت، سطح و

ترل کن انواع تابلوهاي برق با قابلیت نصب وتغییر مدارات برقی،

 .هاي دیجیتال وآنالوگ، انواع اندازه گیرهاي دما، فشار، رطوبت و

 تابلویی وپرتابل

 نوار چسب برق

 

 

6 
 گیرياندازهست هاي کامل آزمایشگاه مکانیک سیاالت وابزار 

 ، دیجیتال وآنالوگمکانیکی تابلویی وپرتابل،
 

7 
 ريگیاندازهوابزار  ست هاي کامل آزمایشگاه فیزیک حرارت

 تابلویی وپرتابل، مکانیکی، دیجیتال وآنالوگ
 

  کلید، کنتاکتور و بیمتال و...  8

  ویدئو پروژکتور 9

  تخته هوشمند 11

  رایانه 11

  تجهیزات کامل اداري 12
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 پیوست دو

تبریددوره کاردانی پیوسته رشته مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز   

 ردیف
رک عنوان مد

 تحصیلی

سابقه تدریس و تجربه  مقطع

 کاري

 

 دروس مجاز به تدریس
 دکترا لیسانسفوق لیسانس

1 

 مکانیک سیاالت

 تبدیل انرژي =

مهندسی انرژي 

– 
مهندسی 

 تأسیسات

 
 

 حداقل سه سال 

 _ترمودینامیک  _مکانیک سیاالت 

اصول مقدماتی –انتقال حرارت 

 هايدستگاهتبرید، محاسبات 

 تأسیسات، محاسبات برودتی

 – برودتی وپروژه

 -آز مکانیک سیاالت  

2 

مهندسی 

– تأسیسات

 مکانیک سیاالت
  

 تبریدکارگاههاي   

3 
مهندسی 

 تأسیسات
 

 
 زبان تخصصی  

  زبان 4
 

 زبان خارجی  

  فیزیک 5
 

  
فیزیک حرارت  –فیزیک مکانیک 

 آز فیزیک حرارت–

  مدیریت 6
 

  
 وکاراصول مدیریت و کسب

 و کارآفرینی

  ریاضی 7
 

 ریاضی عمومی  

 ساختمان 8
  

 وکارگاه ساختمان فناوري  

 

 

 

 

 

 

 

 


