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برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای تاسیسات مکانیکی
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در بیست و یکمین جلسه تاریخ  ،1911/11/1برنامه
درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای تاسیسات مکانیکی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )1این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  1011وارد دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
میشوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای تاسیسات مکانیکی از نیمسال اول
سال تحصیلی  1011-1011جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات
حرارتی و برودتی مصوب جلسه شماره  911شورای عالی برنامهریزی به تاریخ  1921/6/22میشود.
ماده  )9این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به
تمامی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامهریزی
آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را دارند ،برای اجرا ابالغ میشود.
ماده  )0این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  1011-1011به مدت  9سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.

ابراهیم صالحی عمران
رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

سید حیدر میرفخر الدینی

سپیده بارانی

نایب رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

دبیر شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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 -1-1مقدمه
تنوع اقلیمی در کشور ،رسیدن به منطقه راحتی ،کاهش انرژي مصرفی ،کاهش آلودگی آبوهوا (حفظ محیطزیست) ،کاهش
مصرف آب و توجه به هزینههاي پروژه ،پارامترهایی هستند که باعث ایجاد تنوع گسترده در سیستمها ،دستگاهها و تجهیزات
تأسیساتی شده است و نقش مهندسین طراح و مجري در طراحی ،انتخاب و بهکارگیري سیستمها و دستگاهها بسیار پراهمیت
است .پیشرفتهاي انجامگرفته در تولید محصوالت نیاز به کسب علوم جدید در بخشهاي مدیریت ،برق ،الکترونیک ،کنترل و
نرمافزارهاي مرتبط براي مهندسین مکانیک را ایجاد نموده است .توجه به شایستگیهاي عمومی عالوه بر شایستگیهاي تخصصی
در تدوین سرفصلها ،فارغالتحصیالن کارآفرین ،خالق و متعهد را تربیت خواهد نمود که با توجه به گستردگی موضوعات در
دوره تأسیسات مکانیکی میتواند باعث جذب گسترده نیروي کار میشود.

 -2-1تعریف
رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی یکی از رشتههاي آموزش عالی فنی و حرفهاي بوده که شامل
شایستگیهایی است که دست یافتن به آنها طریق آموزش دروس نظري و عملی که در این برنامه لحاظ شده ،امکانپذیر
میباشد.

 -3-1هدف
هدف دوره ،تربیت نیروي انسانی تأسیسات مکانیک متخصص ،متعهد ،پایبند به اخالق حرفهاي ،آشنا به علوم روز و کارآفرین
بهمنظور فعالیت در پروژههاي مختلف بهعنوان طراح ،مجري و ناظر تأسیسات مکانیک است.

 -4-1اهمیت و ضرورت
گستردگی فضاي کار ،مصرف زیاد انرژي و آب ،تولید آلودگی در بخش تأسیسات و لزوم حفظ محیطزیست و توجه به توسعه
پایدار ضرورت تربیت مهندس تأسیسات مکانیک مسلط به علم روز ،متعهد و کارآفرین را ایجاد نموده است.
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 -5-1نقش و توانایی فارغالتحصیالن
دروس مرتبط

توانایی
طراحی تأسیسات گرمایش و سرمایش ساختمان

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع با کمک نرمافزار

طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات

طراحی و نقشهکشی تأسیسات مکانیکی ساختمان با کمک

نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه

نرمافزارهاي نقشهکشی
طراحی سیستمهاي بخار در صنعت تأسیسات

طراحی تأسیسات بخار

طراحی سردخانههاي تجاري و صنعتی

طراحی سیستمهاي تبرید

طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان

طراحی تأسیسات بیمارستان

ارائه برنامه جهت مدیریت در کاهش مصرف انرژي

مدیریت بهرهوري انرژي

شناخت و بهکارگیري انرژيهاي تجدید پذیر در صنعت

انرژيهاي تجدید پذیر ،آزمایشگاه انرژيهاي تجدید

تأسیسات

پذیر

بهکارگیري سیستمهاي نرمافزاري مانند  BMSدر طراحی
طراحی و شبیهسازي خانه هوشمند

تأسیسات مکانیکی ساختمانها بهمنظور هوشمند سازي
ساختمان
طراحی مدارات الکترونیکی مربوط به تجهیزات کنترلی

کاربرد الکترونیک در تأسیسات

نقشهخوانی مدارات و طراحی مدارات سیستمهاي کنترل در

کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید ،آزمایشگاه کنترل

بخشهاي مختلف تأسیسات

تأسیسات تهویه و تبرید

طراحی ،نظارت و اجراي مدارات برقی و کنترلی تجهیزات

کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید ،آزمایشگاه کنترل

تأسیساتی

تأسیسات تهویه و تبرید

طراحی ،نظارت و اجراي تأسیسات تهویه مطبوع

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،کارگاه تهویه مطبوع

ساختمانهاي مختلف
طراحی ،نظارت و اجراي تأسیسات انواع سردخانههاي

طراحی سیستمهاي تبرید ،کارگاه تبرید

تجاري و صنعتی
برنامهنویسی و کار با  PLCبهمنظور اتوماسیون کردن عملکرد
دستگاهها و تجهیزات تحت منطق تعریفشده.

آزمایشگاههاي کنترلکنندههاي منطقپذیر و PLC

شناخت تجهیزات و بهکارگیري انرژيهاي تجدید پذیر در

انرژيهاي تجدید پذیر ،آزمایشگاه انرژيهاي تجدید

ساختمان

پذیر

کاهش و حذف لرزشها و ارتعاشات ناشی از کارکرد

دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

دستگاهها و تجهیزات تأسیساتی
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 -6-1مشاغل قابل احراز
شغل

دروس مرتبط

طراح تأسیسات مکانیکی ساختمان (سرمایش،

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات،

گرمایش و تهویه مطبوع و)...

نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه

مجري تأسیسات مکانیکی ساختمان
(سرمایش ،گرمایش و تهویه مطبوع و)...

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،کارگاه تهویه مطبوع

ناظر تأسیسات مکانیکی ساختمان (سرمایش،

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات،

گرمایش و تهویه مطبوع و)...

کارگاه تهویه مطبوع

سرپرست کارگاه (در پروژههاي اجراي

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،طراحی تأسیسات بخار ،کارگاه تهویه

تأسیسات مکانیکی ساختمان)

مطبوع

سرپرست نگهداري پروژههاي تأسیسات

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،طراحی تأسیسات بخار،

مکانیکی

کارگاه تهویه مطبوع

نقشهکش سهبعدي تأسیسات مکانیکی

نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه

مترور تأسیسات مکانیکی

نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه ،طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

طراح تأسیسات بخار

طراحی تأسیسات بخار ،نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه

ناظر تأسیسات بخار

طراحی تأسیسات بخار

طراح سردخانه تجاري و صنعتی

طراحی سیستمهاي تبرید ،کارگاه تبرید

ناظر سردخانه تجاري و صنعتی

طراحی سیستمهاي تبرید ،کارگاه تبرید

مجري سردخانه تجاري و صنعتی

طراحی سیستمهاي تبرید ،کارگاه تبرید

طراح تأسیسات مکانیکی بیمارستان
مدیر و برنامهریز انرژي پروژه
کارشناس انرژي
طراح خانههاي هوشمند و متخصص BMS

طراح و متخصص سیستمهاي کنترل در
پروژههاي تأسیسات مکانیکی
برنامهنویس سیستمهاي کنترل در PLC

طراحی تأسیسات بیمارستان ،طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع،
طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات
کاربرد انرژيهاي تجدید پذیر ،آزمایشگاه انرژي تجدید پذیر،
مدیریت بهرهوري انرژي
کاربرد انرژيهاي تجدید پذیر ،آزمایشگاه انرژي تجدید پذیر،
مدیریت بهرهوري انرژي
طراحی و شبیهسازي خانه هوشمند
کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید ،آزمایشگاه کنترل تأسیسات تهویه و
تبرید ،کاربرد الکترونیک در تأسیسات ،آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در
تأسیسات
کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید ،آزمایشگاه کنترل تأسیسات تهویه و
تبرید ،آزمایشگاههاي کنترلکنندههاي منطقپذیر PLC

طراح ساخت (دستگاهها و تجهیزات

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با

تأسیساتی در کارخانهها تولیدي)

رایانه ،دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

مسئول کنترل کیفیت کارخانهها تولید

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع ،دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه

دستگاهها و تجهیزات تأسیساتی

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

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان دوره کاردانی مرتبط قبولی در آزمون ورودي -دارا بودن شرایط عمومی و سالمت جسمانی الزم

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

تعداد

درصد

واحد

(برحسب واحد)

درصد مجاز

ساعت

درصد

درصد مجاز

(برحسب ساعت)

نظري

41

57

 25تا 65

656

36

 25تا 45

عملی

31

43

 35تا 75

1184

64

 55تا 75

72

111

111

1841

111

111

جمع

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

تعداد واحد برنامه درسی

تعداد واحد
حداقل

حداکثر

موردنظر

جبرانی (بدون احتساب)

1

6

6

عمومی

9

9

9

مهارت عمومی

2

4

2

پایه

5

11

5

تخصصی

44

51

51

اختیاري

6

8

6

68

72

72

جمع

9

فصل دوم :عناوین دروس

11

 -1-2جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

نقشهکشی تأسیسات 2

2

16

48

64

2

طراحی سیستمهاي حرارت مرکزي

3

32

48

81

3

تهویه مطبوع

2

32

1

32

4

ترمودینامیک 1

2

32

1

32

5

انتقال حرارت 1

2

32

1

32

6

مکانیک سیاالت 1

2

32

1

32

13

-

-

-

جمع

پیشنیاز

هم نیاز

* با رعایت آییننامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه ،دروس فوق به پذیرفتهشدگان با کاردانی غیر مرتبط با نظر مدیر گروه
ارائه شود.
* دروس جبرانی ،بایست حداکثر نیمسال اول و دوم ارائه شود.

 -2-2جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
ردیف
1
2
3
4
5

نام درس
یک درس از گروه درسی «مبانی نظري
اسالم»
یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»
یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»
یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»
ورزش 1
جمع

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

2

32

1

32

2

32

1

32

2

32

1

32

2

32

1

32

1

1

32

32

9

128

32

161

پیشنیاز

هم نیاز

 -3-2جدول دروس مهارت عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات
مکانیکی
ردیف
1

نام درس
بازاریابی مجازي
جمع

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

2

16

32

48

2

16

32

48

11

پیشنیاز

هم نیاز

 -4-2جدول دروس پایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 2

3

48

1

48

2

ریاضی مهندسی

2

32

1

32

5

81

1

48

جمع

پیشنیاز

هم نیاز

ریاضی عمومی 2

 -5-2جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

هم نیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

مکانیک سیاالت 2

3

48

1

48

2

ترمودینامیک 2

3

48

1

48

ریاضی عمومی 2

3

آزمایشگاه ترمودینامیک

1

1

32

32

ترمودینامیک 2

4

استاتیک و مقاومت مصالح

3

48

1

48

5

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

1

32

32

6

انتقال حرارت 2

3

48

1

48

7

آزمایشگاه انتقال حرارت

1

1

32

32

8

طراحی تأسیسات بخار

3

16

64

81

9

زبان تخصصی

2

32

1

32

2

32

1

32

2

1

64

64

2

1

64

64

3

16

64

81

14

طراحی سیستمهاي تبرید

3

16

64

81

15

کارگاه تهویه مطبوع

2

1

96

96

ریاضی عمومی 2

استاتیک و
مقاومت مصالح
ریاضی عمومی 2
انتقال حرارت 2
انتقال حرارت - 2
طراحی سیستمهاي
تهویه مطبوع

11
11
12
13

کاربرد الکترونیک در
تأسیسات
آزمایشگاه کاربرد الکترونیک
در تأسیسات
نقشهکشی تهویه مطبوع و
تبرید با رایانه
طراحی سیستمهاي تهویه
مطبوع

کاربرد الکترونیک
در تأسیسات

طراحی سیستمهاي
تبرید
ترمودینامیک 2
طراحی
سیستمهاي تهویه
مطبوع

12

2

1

96

96

16

2

32

1

32

1

1

32

32

3

48

1

48

1

1

32

32

2

1

64

64

22

پروژه

3

1

-

-

23

کارآموزي

2

1

241

241

51

384

976

1361

17

18
19
21

21

کارگاه تبرید
کنترلهاي تأسیسات تهویه و
تبرید
آزمایشگاه کنترل تأسیسات
تهویه و تبرید
دینامیک و ارتعاشات
آزمایشگاه کنترلکنندههاي
منطقپذیر PLC

طراحی به کمک نرمافزارهاي
تأسیسات

جمع

طراحی
سیستمهاي تبرید

کنترلهاي
تأسیسات تهویه و
تبرید
ریاضی عمومی 2
کنترلهاي
تأسیسات تهویه و
تبرید
طراحی سیستمهاي
تهویه مطبوع
طراحی سیستمهاي
تهویه مطبوع

طراحی به کمک
نرمافزارهاي
تأسیسات

گذراندن  51واحد

 -6-2جدول دروس اختیاري دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

طراحی تأسیسات بیمارستان

2

16

48

64

2

سوخت و احتراق

2

32

1

32

3

مدیریت بهرهوري انرژي

2

16

48

64

1

1

32

32

2

16

48

64

1

1

32

32

2

32

1

32

2

16

48

64

6

-

-

-

4
5
6
7
8

آزمایشگاه دینامیک و
ارتعاشات
انرژيهاي تجدید پذیر
آزمایشگاه انرژيهاي تجدید
پذیر
مواد و مصالح در تأسیسات
طراحی و شبیهسازي خانه
هوشمند
جمع

* گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامی است.
13

پیشنیاز

هم نیاز

طراحی سیستمهاي
تهویه مطبوع
ترمودینامیک 2
دینامیک و
ارتعاشات
انرژيهاي
تجدید پذیر
آزمایشگاه کنترلهاي
منطقپذیر

 -7-2جدول ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي تأسیسات
مکانیکی
 -1-7-2نیمسال اول
نام در

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 2

3

48

1

48

2

استاتیک و مقاومت مصالح

3

48

1

48

3

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

1

32

32

4

ترمودینامیک 2

3

48

1

48

5

آزمایشگاه ترمودینامیک 2

1

1

32

32

6

ورزش 1

1

1

32

32

7

کاربرد الکترونیک در تأسیسات

2

32

1

32

8

آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در تأسیسات

2

1

64

64

2

32

1

32

18

-

-

-

9

یک درس از گروه درسی
«مبانی نظري اسالم»
جمع

پیشنیاز

 -2-7-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

زبان تخصصی

2

32

1

32

2

طراحی سیستمهاي تبرید

3

16

64

81

3

کارگاه تبرید

2

1

96

96

4

ریاضی مهندسی

2

32

1

32

4

بازاریابی مجازي

2

16

32

48

5

مکانیک سیاالت 2

3

48

1

48

6

نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه

2

1

64

64

2

32

1

32

-

-

-

-

18

-

-

-

7
8

یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»
درس اختیاري
جمع

14

پیشنیاز

ترمودینامیک 2
ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 2

 -3-7-2نیمسال سوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

3

16

64

81

2

کارگاه تهویه مطبوع

2

1

96

96

3

انتقال حرارت 2

3

48

1

48

4

آزمایشگاه انتقال حرارت

1

1

32

32

5

دینامیک و ارتعاشات

3

48

1

48

6

کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید

2

32

1

32

7

آزمایشگاه کنترل تأسیسات تهویه و تبرید

1

1

32

32

8

درس اختیاري

-

-

-

-

2

32

1

32

17

-

-

-

9

یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»
جمع

پیشنیاز
طراحی سیستمهاي تبرید
ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 2

 -4-7-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات

2

1

64

64

2

طراحی تأسیسات بخار

3

16

64

81

3

درس اختیاري

-

-

-

-

2

32

1

32

5

آزمایشگاه کنترلهاي منطقپذیر PLC

1

1

32

32

6

پروژه

3

1

-

-

7

کارآموزي

2

1

241

241

13

-

-

-

4

یک درس از گروه درسی «انقالب
اسالمی»

جمع

15

پیشنیاز
طراحی سیستمهاي تهویه
مطبوع
انتقال حرارت  - 2طراحی
سیستمهاي تهویه مطبوع

کنترل تأسیسات تهویه و
تبرید
طراحی سیستمهاي تهویه
مطبوع

فصل سوم :سرفصل دروس

16

 -1-3درس مکانیک سیاالت 2
نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی عمومی 2

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با کاربردهاي مکانیک سیاالت در تأسیسات

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

جریانهاي خارجی
جریان بر روي یک باله ،نیروهاي پسا و برا ،ضرایب پسا و برا ،جریان بر روي صفحه تخت،
1

تعریف الیهمرزي ،تعیین ضخامت الیهمرزي ،معادله اندازه حرکت براي الیهمرزي ،الیههاي
مرزي آرام و آشفته ،ضریب پساي جریانهاي آرام و آشفته بر روي صفحه تخت ،جریان

9

-

عبوري از روي کره ،پساي شکلی و پساي اصطکاکی ،قانون استوکس ،سرعت تهنشینی،
سرعت نهایی ،جدایش و دنباله ،پساي وارد بر اجسام غوطهور
اندازهگیري فشار :پیزومتر ،لوله استاتیکی ،مانومتر ،میکرومانومتر ،بارومتر ،فشارسنج بوردان،
فشارسنج دیافراگمی
اندازهگیري سرعت :لوله پیتوت ،سیم داغ ،سرعتسنج پروانهاي ،سرعتسنج
2

الکترومغناطیسی ،سرعتسنج لیزري ،سرعتسنج اکوستیک

12

-

اندازهگیري دبی :اریفیس در مخزن و لوله و به دستتت آوردن روابط ،ونتوري و به دستتت
آوردن روابط ،شیپوره ،رو تامتر ،سرریز و به دست آوردن روابط
اندازهگیري لزجت :استوانه هممرکز ،لوله موئی
توربوماشتتینها :پارامترهاي بیبعد ،ستترعت ویژه ،کستتکیدها ،مثلثهاي ستترعت ،معادله
3

گشتتتاور اندازه حرکت ،روابط هد و انرژي ،توربینهاي عکسالعملی ،پمپها و دمندهها،

9

-

نمودارهاي هد برحسب دبی تئوري و واقعی ،توربینهاي ضربهاي ،کاویتاسیون
جریان در مجاري بستتتته :روابط تلفات اصتتتطکاکی در لولهها ،خطوط تراز هیدرولیکی و
4

انرژي ،تحلیل جریان در سیفون ،لولههاي سري و موازي ،لوله معادل ،لولههاي ان شعابی،
شبکه لولهها ،مجاري غیر دایرهاي ،اثر فر سودگی لولهها ،اثر مواد افزودنی ،ت شریح پدیده

9

-

چکش آبی (ضربه قوچ)
جریان در کانالهاي باز
5

جریانهاي پایدار یکنواخت و پایدار غیریکنواخت ،عدد فرود ،جریانهاي کند و تند و
بحرانی ،بهترین سطح مقطع هیدرولیکی ،پرش هیدرولیکی ،حوضچه آرامش ،انرژي ویژه و

9

-

عمق بحرانی
48

جمع

17

-

ب– مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
مهارت اندازهگیري پارامترهاي جریان ،محاسبات شبکه لولهها ،محاسبات جریان در کانالها ،محاسبات پمپها و دمندهها

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

عنوان منبع

مترجم

مکانیک سیاالت ویرایش نهم

استریتر -وایلی -بدفورد

علیرضا انتظاري

مکانیک سیاالت

جنگل -سیمباال

احمدرضا عظیمیان

مکانیک سیاالت ویرایش ششم

فاکس -مکدونالد-

بهرام پوستی

پریچارد

ناشر
نو پردازان
دانشگاه صنعتی
اصفهان
کتاب دانشگاهی

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله ،پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی یا کتبی در ابتداي هر جلسه ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سؤال و مسئله ،آزمون پایانترم

18

سال انتشار
2111
2116
2113

 -2-3درس ترمودینامیک 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز :ریاضی عمومی 2

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با انواع سیکلها و کاربرد آن در تهویه و تبرید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

آنتروپی
آنتروپی یک خاصیت از سیستم
تغییر آنتروپی مواد خالص
تغییرات آنتروپی در فرآیندهاي بازگشتپذیر
رابطههاي Tds

1

9

اصل افزایش آنتروپی

-

تغییر آنتروپی جامدات و مایعات
تغییر آنتروپی گازهاي ایده آل
کار در جریان پایاي برگشتپذیر
به حداقل رساندن کار کمپرسور
تراکم چندمرحلهاي با خنک میانی
تحلیل قانون دوم براي حجم کنترل
قانون دوم براي حجم کنترل
2

فرآیندهاي حالت پایدار -جریان پایدار

6

فرآیندهاي حالت یکنواخت جریان یکنواخت

-

اصل افزایش آنتروپی در مورد حجم کنترل
بازده آدیاباتیک وسایل با جریان پایدار
سیستمهاي توان و تبرید  -با تغییر فاز
سیکل بخار کارنو
سیکل رانکین ایدهال
تأثیر دما و فشار بر راندمان سیکل رانکین
3

سیکل گرمایش مجدد

12

سیکل بازیاب
انحراف سیکلهاي واقعی از سیکلهاي ایدهال
سیکل تبرید تراکمی ایده آل
سیکلهاي تبرید تراکمی واقعی
پمپهاي حرارتی
19

-

سیکل تبرید جذبی آمونیاک
سیستمهاي توان و تبرید  -گازي
فرضهاي استاندارد هوا
سیکل برایتون
سیکل برایتون بازیاب
4

9

سیکل تبرید استاندارد هوایی

-

موتورهاي رفت و برگشتی
سیکل اتو
سیکل دیزل
سیکل استرلینگ
مخلوط گازها
مخلوط گازها ایده آل
5

مخلوط گاز و بخار
کاربرد قانون اول ترمودینامیک بر مخلوط گاز و بخار

6

-

فرایند اشباع آدیاباتیک
نمودار سایکرومتریک
واکنشهاي شیمیایی
سوختها
فرایند احتراق
آنتالپی تشکیل
6

تحلیل قانون اول براي سیستمهاي واکنشی

6

آنتالپی و انرژي داخلی احتراق

-

دماي شعله آدیاباتیک
قانون سوم ترمودینامیک و آنتروپی مطلق
تحلیل قانون دوم براي سیستمهاي واکنشی
پیلهاي سوختی
48

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی انجام حل مسائل کاربردي ،تجزیه و تحلیل سیکلهاي پرکاربرد در تأسیسات ازجمله سیکل تبرید تراکمی و جذبی،
سیکل نیروگاه بخار ،مخلوط بخار و هوا ،بهکارگیري روابط ترمودینامیکی را جهت تأمین اهداف تهویه مطبوع

21

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

زونتاگ ،بورگناک و ون

ملکزاده و کاشانی

وایلن

حصار

علم ترمودینامیک

سنجل

محمود ابراهیمی

علم و صنعت

کتاب مقدمهاي بر

اثر اسمیت – ون نس –

سعید سلطانعلی ساناز

انتشارات کتاب

ترمودینامیک

ابوت

پورمند عباس خاکپور

پدیده

اصول ترمودینامیک

سال انتشار

فراز

1395
1393
1395

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتراي مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسش در کالس درس ،حل تمرین ،حداقل دو آزمون کتبی ،حل مسائل با نرمافزارهاي تخصصی ،آزمون پایانترم

21

 -3-3درس آزمایشگاه ترمودینامیک
نظري

عملی

پیشنیاز:

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :ترمودینامیک 2

تعداد ساعت

1

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با اجزاء سیکلها و توانایی انجام آزمایشها و تجزیه و تحلیل عملی سیکلهاي پرکاربرد در
تأسیسات ازجمله سیکل تبرید تراکمی و جذبی ،سیکل نیروگاه بخار ،مخلوط بخار و هوا و ...

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

کمپرسور دومرحلهاي

-

4

2

سیکل تبرید تراکمی

-

4

3

پمپ حرارتی

-

2

4

دیگ مارست

-

2

5

برج خنککن

-

2

6

تهویه مطبوع

-

4

7

نیروگاه بخار

-

4

8

تبرید جذبی

-

4

9

ترمو الکتریک

-

2

11

توربین گازي

-

2

11

موتور احتراق داخلی

-

2

-

32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انجام کار با تجهیزات آزمایشگاهی ،تجزیه و تحلیل عملکرد سیکلها ،یادگیري کار کارگروهی و افزایش اعتماد به نفس

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

دستور کار دستگاهها
اصول ترمودینامیک

ملکزاده و کاشانی حصار

زونتاگ ،بورگناک و ون وایلن

22

فراز

1394

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی یا کارشناسی ارشد ،دکتري مکانیک  -تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس  15نفر در آزمایشگاه مجهز به کلیه تجهیزات آزمایشگاهی مندرج در جدول پیوست یک
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،بحث ،آزمایش گروهی ،پژوهش
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارائه گزارش فعالیت ،پرسش شفاهی ،آزمون کتبی ،آزمون عیبیابی و شناسایی

23

 -4-3درس انتقال حرارت 2

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی عمومی 2

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با انتقال حرارت جابجایی و کاربردهاي آن در تأسیسات

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

هدایت ناپایدار :هدایت ناپایدار یکبعدي  -سیستم ظرفیت گرمایی فشرده – جریان گرماي
1

گذرا در جسم نیمه متناهی – شرایط مرزي جابجایی – نمودارهاي هیسلر – سیستمهاي

8

-

چندبعدي
اصول جابجایی :جریان لزج – الیهمرزي – معادالت پیوستگی ،اندازه حرکت و انرژي براي
جریان آرام بر روي یک سطح صاف به شکل دیفرانسیلی و انتگرالی – الیهمرزي گرمایی –
2

عدد پرانتل  -معادالت ضخامت الیههاي مرزي – معادالت جابجایی آرام بر روي سطح صاف
– عدد ناسلت  -دماي فیلم  -رابطه اصطکاک و انتقال حرارت – الیهمرزي آشفته بر روي

14

-

یک سطح صاف  -معادالت جابجایی آشفته بر روي سطح صاف -جابجایی آرام در جریان
داخل لوله -جریان کامالً توسعهیافته  -جابجایی آشفته در جریان داخل لوله
روابط تجربی براي جابجایی اجباري :روابط جابجایی در داخل لوله  -دماي بالک – مجاري
3

غیر دایرهاي – قطر هیدرولیکی – جریان عمود بر استوانه و کره – جریان عمود بر مجموعهاي

8

-

از لولهها
جابجایی آزاد :جریان جابجایی آزاد بر روي یک سطح صاف عمودي – معادالت دیفرانسیلی
و انتگرالی اندازه حرکت و انرژي – ضریب انبساط حجمی – عدد گراشف – معادله جریان
4

آرام جابجایی آزاد بر روي سطح صاف عمودي-معادالت تجربی جابجایی آزاد براي :سطح
صاف و استوانه عمودي – سطح صاف و استوانه افقی -سطوح مورب  -محفظههاي جابجایی

11

-

بر روي سطوح عمودي و افقی -سلولهاي بنارد
معیار جابجایی آزاد و اجباري  -عدد گراتز  -ترکیب جابجایی آزاد و اجباري
5

تابش :تبادل گرمایی بین اجسام غیر سیاه – شبکه اوپنهایم – قانون شدتجریان کرشف –
سطوح عایق و بسیار بزرگ – سطوح موازي نامتناهی – سپرهاي تابشی
جمع

8

-

48

-

ب– مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی محاستتبه انتقال حرارت جابجایی در مستتائل مختلف ازجمله مبدلهاي حرارتی ،پرهها ،رادیاتورها ،لولهها ،دیوارها،
سقف و کف

24

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

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

مترجم

J. P. Holman

حسین شکوهمند و
دیگران

 F. P. Incropera et al.بهرام پوستی

Heat and Mass Transfer (4th
)edition

 Y. A. Cengelعلیاکبر عالم رجبی

ناشر
نو پردازان

1391

نما

1391

همراه علم

1393

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفر و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله ،پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی یا کتبی در ابتداي هر جلسه ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سؤال و مسئله ،آزمون پایانترم

25

سال انتشار

 -5-3درس آزمایشگاه انتقال حرارت
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :انتقال حرارت 2

تعداد ساعت

1

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :مشاهده روشهاي مختلف انتقال حرارت در کاربردهاي گوناگون

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

هدایت خطی در جامدات

-

2

2

هدایت شعاعی در جامدات

-

2

3

هدایت در مایعات

-

2

4

مقایسه عایقهاي حرارتی

-

2

5

مبدل حرارتی دو لولهاي هممحور با جریان همسو و معکوس

-

4

6

مبدل حرارتی پوسته و لوله با جریان همسو و معکوس

-

4

7

مبدل حرارتی جریان عمودي اختالطی و غیر اختالطی

-

4

8

پرهها با مقاطع مختلف

-

2

9

جابجایی اجباري در داخل یک مجرا

-

2

11

جابجایی آزاد و اجباري بر روي یک سطح

-

2

11

تابش حرارتی بر سطوح مختلف

-

2

12

مشاهده انواع جوشش

-

2

13

چگالش فیلمی و قطرهاي

-

2

-

32

جمع

ب– مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع وسایل اندازهگیري دما و روشهاي اندازهگیري و محاسبه انتقال حرارت در کاربردهاي عملی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
آزمایشگاه انتقال حرارت
دفترچههاي دستورالعمل دستگاههاي
موجود
)Heat Transfer (11th edition

مترجم

مؤلف
سارا علی نیا –

ناشر
فرانما

موسی یاري -نادري
سازنده دستگاه

سال انتشار
1391

سازنده دستگاه

 J. P. Holmanحسین شکوهمند و دیگران نو پردازان
26

1391

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه مجهز به کلیه تجهیزات آزمایشی موردنیاز نامبرده در جدول پیوست یک
روش تدریس و ارائه درس
آزمایشگاهی ،توضیحی و انجام آزمایش بهصورت انفرادي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تهیه گزارش آزمایش و آزمون کتبی و عملی

27

 -6-3درس طراحی تأسیسات بخار

نظري

عملی

پیشنیاز :انتقال حرارت  -2طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

تعداد واحد

1

2

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی انجام طراحی تأسیسات بخار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

قوانین مهندسی بخار و انتقال حرارت
واحدهاي مهندسی تعاریف ،نمادها ،اندیسها ،آحاد و دیمانسیون هاي ویژه مورداستفاده
در صنعت بخار

1

مراحل تولید بخار

-

بخار اشباع و بخار سوپرهیت
درجه حرارت و فشار استاندارد بخار
حرارت محسوس و حرارت نهان
خواص ترمودینامیکی بخار شامل :چگالی ،حجم مخصوص ،آنتروپی ،آنتالپی ،ظرفیت
1

1

گرمایی ویژه میزان خشکی (کیفیت بخار)

2

دیاگرام فازي بخار
بخار فالش و نسبت بخار فالش شده
جداول بخار اشباع و بخار سوپرهیت ،حل مسائل کاربردي
طرز استفاده از نمودار مولیر (آنتالپی – آنتروپی) و (فشار – آنتالپی)
ضربه چکش ( )Water hammerو راههاي جلوگیري از این پدیده

1

-

دالیل نفوذ هوا و یا گازهاي غیرقابل تقطیر به خطوط بخار و راههاي جلوگیري از آن
دالیل استفاده از بخار در صنایع مختلف و بهویژه تأسیسات ساختمان
-

موارد استفاده از بخار سوپرهیت

4

حل مسائل در هریک از موارد فوق
انتقال حرارت
یادآوري روشهاي انتقال حرارت (هدایت ،جابجایی و تشعشع) با فرمولها و روابط حاکم
بین پارامترها
2

محاسبه اختالف درجه حرارت متوسط و متوسط لگاریتمی
موانع انتقال حرارت (فیلم هوا ،پوسیدگی جداره قطرات کندانس بخار ،فیلم کندانسه و )...

1

4

در سیستمهاي بخار
حل مسائل در هریک از موارد فوق
3

محاسبات (برآورد) مصرف بخار
محاسبات مربوط به فرایندهاي سیال بدون جریان شامل:
28

2

4

محاسبه مقدار بخار در منابع آبگرم کویل دار
محاسبه بخار در گرمکنهاي منابع سوخت (مثل نیروگاهها)
محاسبه بخار در مخازن پختوپز
محاسبه بخار در مخازن روغن
محاسبه اتوکالوها
حل مسائل براي هریک از دستگاههاي فوق و محاسبه با ظرفیتهاي مختلف
محاسبات مربوط به فرایندهاي سیال با جریان
محاسبه مقدار بخار مبدل حرارتی بدون مخزن سیستم گرمایش ساختمان
محاسبه مقدار بخار مبدل حرارتی بدون مخزن سیستم تأمین آبگرم ساختمان
محاسبه مقدار بخار کویل هاي هواسازها ،هوا رسانها ،یونیت هیترهاي حرارتی بدون
محاسبه مقدار بخار چیلرهاي جذبی تک اثره و دو اثره
2

محاسبه بخار در دستگاه دي اریتور

4

محاسبه بخار مصرفی در دستگاههاي مختلف صنعتی
محاسبه بخار مصرفی در توربینهاي بخار
محاسبه بخار مصرفی در سوناي بخار و خشکشوییها
حل مسائل براي هریک از دستگاههاي فوق با ظرفیتهاي مختلف
محاسبات قطر لولههاي بخار و لولههاي کندانس
تفکیک فشار بخار موردنیاز دستگاهها بر اساس (فشار زیاد ،فشار متوسط و فشار کم)
محاسبه مقدار فشار الزم براي تجهیزات
فشار تولید بخار در بویلر
4

محاسبه افت فشار مجاز در لوله و اتصاالت
2

سرعت مجاز در شبکه توزیع بخار

4

جداول و نمودارهاي انتخاب قطر لوله بخار و کندانس براي فشارهاي مختلف
تعیین قطر مناسب در خط اصلی بخار و انشعابات
تعیین رابطه فشار ،سرعت ،حرارت کل و قطر لوله بخار
ترسیم عالئم اختصاري تجهیزات بخار
تجهیزات جانبی شبکه توزیع بخار و کندانس
انتخاب انواع اتصاالت ،صافیها ،شیر یکطرفه بخار ،آبنما ،شیرهاي کنترل بخار دستی و
اتوماتیک ،شیرهاي خأل شکن ،شیر تخلیه هوا ،شیر جداکننده آب از بخار و شیرهاي اطمینان
5

انتخاب انواع تراپ هاي بخار ) (Steam Trapsو کاربرد هرکدام
معایب و مزایاي هر یک از تراپ ها ،وسایل اندازهگیري بخار

1

4

عیبیابی تراپ ها
انواع شیرهاي تنظیمکننده فشار
دستگاههاي موتورخانه
6

انواع بویلرهاي بخار

1

کاربرد انواع بویلرها
29

4

محاسبه ظرفیت حرارتی و تولید بخار بویلرها
محاسبه و انتخاب پمپ تغذیه آب دیگ
کنترلکنندهها و نشاندهندهها در بویلرها
انتخاب بویلر مناسب با استفاده از کاتالوگ
نکات نصب بویلرها
محاسبه ظرفیت حرارتی مشعل گازسوز و دوگانهسوز و انتخاب مشعل از کاتالوگ
مواد افزودنی مجاز به آب دیگ و تعیین مقدار آن
نکات سرویس و نگهداري بویلرها
محاسبه ظرفیت منبع کندانس
محاسبه و انتخاب پمپ منبع کندانس

1

کنترلکنندهها و نشاندهندهها در منبع کندانس

2

تعیین محل اتصال آب کندانس فشار زیاد ،فشار متوسط و فشار کم
میزان مجاز کلی ذرات جامد محلول در آب بویلر Total Dissolve Solid

ضرورت عمل بلودان ) (Blow Downدر بویلرها
محاسبه ظرفیت مخزن )(Blow Down

1

استانداردهاي طراحی (دما و فشار)

2

تجهیزات سنجش و اتوماسیون )(Blow Down
بازیافت حرارت و آب حاصل از )(Blow Down
انواع منابع دي اریتور )(De aerator
محاسبه حجم مخزن )(De aerator
تعیین فشار عملکرد )(De aerator

محاسبه میزان بخار موردنیاز دي اریتور
ساختار و عملکرد )(De aerator

1

2

اورفلو ) (Over Flowدر منبع دي اریتور
محاسبه مقدار مصرف بخار مبدل حرارتی (پیش گرمکن) دي اریتور
نکات نصب )(De aerator

تجهیزات کنترلی ونشان دهندههاي دي اریتور
انواع سختیهاي آب تغذیه بویلرها
کاربرد و طرز کار هریک از سخنی گیرها
ساختمان و عملکرد سختی گیر رزینی
محاسبه ظرفیت سختی گیر رزینی و تعیین حجم رزین

1

2

انتخاب سختی گیر مناسب براي بویلر بخار
تعیین حجم تانک نمک
نکات سرویس و راهبري (شستشوي معکوس ،احیا کردن و )...
انتخاب و تهیه ایستگاه تقلیل فشار را طراحی و لیست تجهیزات

31

-

2

طراحی یک موتورخانه تهویه مطبوع بخار (پروژه بیمارستان) شامل :بویلر ،مبدل حرارتی
پوسته و لوله جهت گرمایش ساختمان ،منبع کویل دار بخار جهت تأمین آبگرم مصرفی،
چیلر جذبی دو اثره ) (Double Effectمنبع کندانس ،دي اریتور ،مبدل صفحهاي جهت
سیستم سرمایش ،پمپهاي سیرکوالسیون مشترک (دو فصلی) ،پمپ کندانس ،منابع انبساط
بسته سیستم تابستانی و زمستانی ،ایستگاه تقلیل فشار بخار ،برج خنککننده سختی گیر

7

-

24

رزینی و...
تهیه نقشههاي مربوطه (پالن استقرار دستگاهها ،فلو دیاگرام موتورخانه و دیتیل هاي
اجرایی)
تهیه نقشه جداول مشخصات فنی دستگاهها
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد انگیزه صرفهجویی در مصرف آب و انرژي ،مدیریت مصرف و بهینهسازي ،توجه به محیطزیست ،اتوماسیون و کنترل
هوشمند و تجزیه ،تحلیل سیستمهاي مختلف کنترل ،مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی

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

مؤلف

Steam Engineering

ناشر

مترجم

سال انتشار

Spirax Sarco

موتورخانه بخار

قربان علی میرزا زاده

انتشارات سینهسرخ

1393

تأسیسات 77

جواد تهرانی

انتشارات میقات

1377

تله بخار

محمدرضا سلطان دوست

یزدا

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با سوابق تجربی کار در حیطه تأسیسات بخار
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره مجهز به تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،پرسش و پاسخ ،طرح پروژه گروهی ( 2تا  3نفره)
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...حل پروژه و دفاعیه از پروژه

31

ویرایش دوم

 -7-3درس زبان تخصصی
نظري

عملی

پیشنیاز:

تعداد واحد

2

1

هم نیاز:

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با کلمات و متون در مهندسی مکانیک بهویژه حوزه تأسیسات مکانیکی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

حداقل  1111کلمه در حوزه تأسیسات

12

-

2

ترجمه متون مرتبط و ارائه آن به زبان انگلیسی

12

-

3

چگونگی مطالعه کاتالوگهاي تخصصی و manual

4

-

4

رزومه نویسی ،گزارشنویسی ،مکاتبه رسمی

4

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با کلمات و متون در حوزه تأسیسات و توانایی ترجمه متون تخصصی ،رزومه نویسی و گزارشنویسی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
انگلیسی براي دانشجویان رشته تأسیسات

مؤلف

مترجم

سال انتشار

ناشر

حسن مولوي

سمت

1398

علی کیانی فر

دانشگاه فردوسی

1398

دانشگاه صنعتی شریف

1394

 Dictionary of Mechanical Engineeringآتکین ،اسکودیر

Oxford

2119

Carrier

Carrier

حرارتی ،برودتی و تهویه مطبوع
زبان تخصصی براي مهندسی مکانیک
تاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک

کاتالوگهاي تخصصی

علی مقداري
مینو عالمی

32

2118
به بعد

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس  31نفره استاندارد ،مجهز به ابزار نوشتاري مناسب براي مدرس و Data Video Projector

روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،استفاده از وسایل کمکآموزشی ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
ترجمه متون ،نگارش رزومه ،نگارش گزارش و مکاتبه رسمی -آزمون پایانترم

33

 -8-3درس کاربرد الکترونیک در تأسیسات
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :تشریح کاربرد الکترونیک در تأسیسات ) (HVACو نقش آن را در تجهیزات کنترلی و تحلیل مدارات مربوطه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مدارهاي جریان متناوب تک فاز و سه فاز
خودالقا (سلف) و خودالقایی متقابل
مدار اهمی جریان متناوب
روابط مقاومت اهمی ،مدارات اهمی سري و موازي
محاسبه مقاومت اهمی کل (مقاومت معادل) مدار ترکیبی (سري و موازي) و ستاره  -مثلث
مدار سلفی جریان متناوب
1

محاسبه مقاومت اهمی و القایی (امپدانس مدار) در سلف حامل جریان الکتریکی
مدار خازنی جریان متناوب

7

-

مق تاومت اهمی و خازنی (امپ تدانس مدار) در س تلف حامل جریان الک تتریکی محاسبه اثر
فرکانس بر جریان خازن
راکتانس (عکسالعمل) خازن
رگوالتورهاي اصالح ضریب قدرت
مدارات ترکیبی مقاومت ،سلف و خازن ،مدارات سري خازن و مقاومت و سلف
( )LR Cو مدارات موازي خازن و مقاومت و سلف ()LR C
الکترونیک عمومی
خصوصیات و طرز کار نیمههاديها و دیودها
 PNو خصوصیات پیوند اتصال  PNو نیمههاديها
بایاس مستقیم و معکوس در دیود

4

-

عالمت اختصاري دیود و منحنی مشخصه آن
نحوه تشخیص پایهها و تست دیود با اهمتر
منحنی مشخصه ولتآمپر در بایاس مستقیم و معکوس ترسیم
کاربرد دیودها در یکسو سازي نیم موج و تمام موج

2

-

تشخیص پایهها و سالم بودن دیودها را به کمک مولتی متر انجام دهد
طرز کار تقویتکننده ترانزیستورها
 PNPو  NPNشرح ساختمان ترانزیستور
جهت جریان در ترانزیستور
تشریح بایاس ترانزیستور
34

2

-

2

-

تعیین جهت جریان در ترانزیستور
منحنی مشخصههاي (ورودي و خروجی) ترانزیستور را در آرایش امیتر مشترک
منحنی مشخصههاي (ورودي و خروجی) ترانزیستور را در آرایش بیس مشترک

2

-

منحنی مشخصههاي (ورودي و خروجی) ترانزیستور را در آرایش کلکتور مشترک
تشخیص ناحیه و نقطه کار ترانزیستور
مشخص کردن حداکثر (حد) در نقطه کار ترانزیستورها را از جداول
تشریح چند مدار +کنترلی (ترموستات ،تایمر ،رله ،کنترل سطح و )...
طرز کار تریستورها
تنظیم ولتاژ توسط تریستورها
اصول کار دو عنصر دیاک و ترایاک را تشریح کند

2

-

2

-

2

-

1

-

مباحث کاربردي الکترونیک
انواع منابع تغذیه سیستمهاي جریان ضعیف تشریح
تشریح مدارهاي پل و مدار پل وتستون با سنسور از راه دور
کاربرد پل وتستون بین دونقطه کنترلی (دو سنسور) در تجهیزات کنترلی مانند کنترل درجه

2

-

حرارت اتاق
انواع تقویتکنندهاي الکترونیکی در کنترلر هاي PID
محرک فرکانس دور متغیر )(Variable Frequency Drive) (VFD

3

اجزاء محرک فرکانس دور متغیر ) (VFDشتتامل یکستتو کننده ) (SCRو معکوس کننده
) (Inverterباس  DCو واحد کنترل
انواع مختلف محرک فرکانس دور متغیر ) (VFDشامل

2

-

معکوس کننده ولتاژ متغیر )(Variable Voltage Inverter) (VVI
معکوس کننده جریان مبدأ )(Current Source Inverter) (CSI
محرکههاي مدولهساز پهناي پالس )(Pulse With Modulation) (PVM
سافت استارتر )(soft starter
مزایاي راهاندازي نرم موتورها با سافت استارتر )(Soft starter

2

-

تفاوت سافت استارتر ) (Soft starterبا اینورتر )(Inverter

32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد انگیزه صرفهجویی در مصرف برق ،مدیریت مصرف و بهینهسازي و توانایی انتخاب تجهیزات الکتریکی

35

-

ج-منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
کتابهاي رشته برق الکترونیک
(الکترونیک عمومی)
مبانی ماشینهاي الکتریکی

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

گروه برق
Pericles Emanuel

Electric Motor Control

دکتر مهرداد

جهاد دانشگاهی

عابدي

دانشگاه امیرکبیر

Alerich, W,N

مشخصات فنی عمومی و اجرایی

سازمان برنامه و

تأسیسات برقی نشریه  1-111و 2-111

بودجه

Deimar

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی برق یا الکترونیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس  31نفره استاندارد ،مجهز به ابزار نوشتاري مناسب براي مدرس و Data Video Projector

روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،استفاده از وسایل کمکآموزشی ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی یا کتبی در ابتداي هر جلسه ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سؤال و مسئله ،آزمون پایانترم

36
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 -9-3درس آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در تأسیسات
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

2

هم نیاز :کاربرد الکترونیک در تأسیسات

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی بستن مدارات الکتریکی و کنترلی با قطعات الکترونیکی و تست در آزمایشگاه و تشریح کاربرد
آنها در صنعت تأسیسات

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

اندازهگیري الکتریکی
ستاختتمان استیلوستکوپ و روش کار با آن در یک متدار با مقتاومت و سلف و خازن
به صورت مجزا و ترکیبی ،مقایسه نمودار جریان و توان در هریک از آنها و اندازهگیري

-

4

اختالففازها و نتیجهگیري نهایی
مدار یکسوساز نیم موج و تمام موج تک فاز و سه فاز را نصب و با اسیلوسکوپ

-

4

اندازهگیري انواع مقاومتهاي الکتریکی با کدهاي رنگی متفاوت
خواندن مقاومتهاي الکتریکی (حداقل پنج نوار رنگی) به کمک نرمافزار

-

4

ظرفیت سنجی انواع خازنهاي بکار رفته در چند کیت (برد) الکترونیکی
کار با انواع مولتی مترها در آزمایشگاه و روي یک مدار با مصرفکننده مختلف
1

اندازهگیري جریان ،ولتاژ و توان (مستقیم و متناوب) و تعیین مقادیر لحظهاي ،ماکزیمم،

-

2

متوسط و مؤثر ولتاژ را بهوسیله اسیلوسکوپ
-

2

بررسی منحنی مشخصههاي دیود و ترانزیستور را به کمک اسیلوسکوپ

-

4

تشخیص پایههاي ترانزیستور به کمک اهمتر و ترسیم نقشه فنی آن

-

2

تشخیص مقاومتهاي سنسور  NTCو PTC

-

2

تنظیم و برنامهریزي رگوالتورهاي اصالح ضریب قدرت

-

2

-

4

تنظیم ولتاژ به کمک تریستور و ترایاک
کار با انواع فتوسل ها ،فتودیود و فتورزیستور ها

انجام محرک فرکانس دور متغیر ) (Variable Frequency Drive) (VFDو یا اینورتر
را در آزمایشگاه و با کمک اسیلوسکوپ
ساخت و کار با جند نمونه سنسور (حسگر)
کار با انواع هویهها در آزمایشگاه بهصورت عملی
2

-

استفاده از هویه و سیم جوش قلع و انجام چند نمونه کار اتصال در یک مدار ساده

2

طراحی دماسنج یا ترموستات به کمک سنسور  NTCو PTC

-

2

طراحی و اجراي یک نمونه تقویتکنندهاي الکترونیکی در کنترلر هاي PID

-

2

راهاندازي یک الکتروموتور را با صافت استارتر ) (soft starterو نتیجهگیري عملکرد آن

-

4

37

شناسایی سر سیمهاي ترانس دیوسرهاي فشار

-

1

انجام اتصال خروجی سنسور  RTDبه ترانسمیتر دما و تست آن

-

1

تنظیم چند کنترلر الکترونیکی از قبیل کنترلر درجه حرارت PID ،کنترل ،اینورتر و ...

-

2

انجام تنظیمات با نشاندهنده HMI

-

2

طرز کار سافت استارتر )(soft starter

-

2

-

48

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد انگیزه صرفهجویی در مصرف برق ،مدیریت مصرف و بهینهسازي توانایی انتخاب تجهیزات الکتریکی

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

مؤلف

مبانی ماشینهاي الکتریکی

Pericles Emanuel

Electric Motor Control

مشخصات فنی عمومی و اجرایی
تأسیسات برقی نشریه  1-111و 2-111
کتابهاي رشته برق در زمینه
الکتروتکنیک و الکترونیک

مترجم

ناشر

دکتر مهرداد

جهاد دانشگاهی

عابدي

دانشگاه امیرکبیر

Alerich, W,N

Deimar

سال انتشار
1379
1998

سازمان برنامه و بودجه
گروه برق

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی برق یا الکترونیک با تجربه اجرایی و مسلط به کاربرد الکترونیک در تأسیسات تهویه مطبوع
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
در گروه  2نفره و تجهیزات آزمایشگاه برق ،الکترونیک و کنترل شامل :کیتهاي مختلف مدارهاي کنترل تابلوهاي برق
باقابلیت نصب و تغییر مدارات برقی ،انواع کنترلهاي دیجیتال و آنالوگ ،انواع اندازهگیرهاي دما ،فشار ،رطوبت و ...تابلویی
و پرتابل انواع تجهیزات الکترونیک اسیلوسکوپ و(...بر اساس آزمایشگاه  21نفره)
روش تدریس و ارائه درس
آزمایشگاهی و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه و وسایل کمکآموزشی ،فیلم و اسالید ،نرمافزارهاي شبیهساز در آزمایشگاه.
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي ،پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...
گزارش فعالیتهاي آزمایشگاهی
38

 -11-3درس نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید با رایانه
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

2

تعداد ساعت

1

64

هدف کلی درس :توانایی ترسیم با یکی از نرمافزارهاي سهبعديAutoCAD MEP ،SolidWorks ،Revit MEP ،

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

یادآوري محیط نرمافزار اتوکد ( ،)Auto cadنحوه اجرا کردن فرمانها و ورود مختصات
در یک پروژه
دستورات ترسیمی
Line, Circle, Point, Arc, Ellipse, Rectangle, Pline, Multiline

1

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

-

8

دستورات نمایشی
Pan, Zoom, Aerial view, Redraw, Regen

متن نویسی Style ،Mtext ،Text ،و دستور هاشور
اندازهگذاري و تعریف سبک اختصاصی اندازهگذاري Dimension Style
خواص اشیا مانند Layer ،Line weight ،Line type ،Color

یادآوري محیط نرمافزار  ،Revit MEPنحوه اجرا کردن فرمانها و ورود مختصات و
بهکارگیري آن در یک پروژه.
ابزارهاي Option,3D and 2D Views

2

ابزارهاي Level, tools, unit, short keys

( Revit Architecture 2115پیشنیاز نرمافزار )Revit MEP

-

8

پنجرههاي  Project Browserو Properties
لینک کردن و تنظیمات فایل نقشه معماري  Revit Architectureبه محیط Revit MEP
ابزارها و امکانات ترسیمی لولهکشی آب سرد و گرم و فاضالب Plumbing
نقشهکشی سهبعدي تأسیساتAutoCAD MEP ،

3

مشخصات محیطها ،قابلیتها و ویژگیهاي نرمافزار
کلیات نرمافزار اتوکد مپ و اتوکد معماري و اتوکد ستتازه شتتامل توصتتیف مفاهیم اولیه

-

4

محیطها پنجرهها ابزارها و...
4

اصول اولیه ترسیمات سهبعدي معماري در محیط  Architectureنرمافزار
استفاده از تکنیک  XREFبهمنظور دستیابی به ساختار اجرائی بنا
اصول اولیه تنظیمات نمایشی پالن
محیط  :HVACترسیمات کانال و آشنایی با مفهوم MVPART
39

-

8

روشهاي محاسبه و ترسیم کانال مباحث تکمیلی کانالکشی
محیط  :PIPINGترستتیمات لولهها و تعاریف ستتیستتتمهاي لولهکشتتی ،ترستتیمات و
مشتتخصتتات تجهیزات موتورخانه ،اصتتول پایپینگ و ترستتیمات موتورخانه در محیط
پایپینگ
5

به وجود آوردن  :MVPARTآشنایی با اصول پایه ترسیمات سهبعدي
محیط  :PLUMBINGترسیمات Plumbing fixtures, plumbing line

-

4

محاسبات آب مصرفی و فاضالب به کمک نرمافزار Autocad MEP

ا ستفاده از پروتکل  GBXMLبهمنظور د ستیابی به محا سبات بار گرمایش و سرمایش
6

-

تعاریف و ترسیمات فضاها و زونها

4

تبادل فایل با نرمافزارهاي محاسبه بار محاسبه انرژي سالیانه
7

معرف تی نرمافزار  SolidWorksو قابلیتهاي این نرمافزار مع ترفی بخ تشهاي مخ تتلف

2

نرمافزار
محیط :Sketch
صفحات ترسیم و مبدأ مختصات در نرمافزار
نحوه ورود به محیط Sketch

اصول طراحی در این محیط
8

-

معرفی دستورات طراحی دوبعدي شامل

6

…line, circle, spline, arc, rectangle, slut, ellipse

اصول اندازهگذاري و اعمال قیود و تهیه مدل دوبعدي کامالً مقید
کاربرد د ستور  ،mirrorانواع حالت د ستور  ،patternد ستورات  ،trim/extendکاربرد
دستورات  offsetو convert

محیط :Features
اصول انتخاب ترتیب نمایهها براي ایجاد یک مدل نحوه تبدیل مدل دوبعدي به سهبعدي
دستورات extruded bossase, revolved bossase, swept bossase, lofted

9

…bossase
دستورات …extruded cut, revolved cut, swept cut, lofted cut

-

8

دستورات …mirror, pattern, shape, dome, rib, fillet, chamfer, shell
دستور hole wizard
کاربرد مجموعه  curvesو reference geometry

زبانه :evaluate
دستورات …curvature ،zebra ،mass properties ،measure
11

محیط  :assemblyمفهوم درجات آزادي و مقید کردن اجسام نحوي ورود به محیط

-

4

 assemblyو واردکردن مدل به این محیط ،ویرایش کردن قطعات در این محیط ،ایجاد
 partجدید در این محیط و...
محیط :drawing
11

-

استاندارهاي تهیه نقشه دوبعدي از مدل سهبعدي
تهیه صفحه نقشه و ویرایش اطالعات و جدول نقشه
41

8

ایجاد  layoutبراي اندازهگذاري
روشهاي وارد نمود مدل در این محیط و روشهاي  projectبراي ایجاد سه نما در
مدل
اعمال اندازه به تصاویر دوبعدي ،استفاده از دستورات  noteو balloon

تلرانسگذاري و اعمال عالئم جوشکاري و ماشینکاري و...
-

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی بهکارگیري نرمافزارهاي نقشهکشی در مراحل مختلف اجراي پروژه ،کسب اعتماد به نفس الزم در طراحی پروژه و
همکاري با تیمهاي مختلف در اجراي کار

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

 Helpنرمافزار اتوکد

شرکت اتودسک

اتودسک

2117

آموزش مقدماتی REVIT

علی عابد -مجتبی معصوم نژاد

دانشگاه فنی و حرفهاي

1398

آموزش کاربردي Revit MEP

حمزه نقویان

نوآموز

1398

آموزش کاربردي براي مهندسین
تأسیسات و برق AutoCAD

نوآموز

رامین تابان

1398

MEP

آموزش طراحی پیشرفته به کمک
SolidWorks

نیما جمشیدي -جواد ممبینی

مهرگان قلم

1395

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
فوقلیسانس مکانیک ترجیحاً در گرایش تأسیسات و سوابق کاري مرتبط
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت دانشگاه ،رایانه به تعداد دانشجویان و همچنین قابلیت  Screen Mirrorاز طریق مانیتور و یا پروژکشن مانیتور مدرس
براي فراگیران.
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پوشه مجموعه کار ،ارائه ،خود سنجی ،تولید و ترسیم نقشههاي رایانهاي و آزمون عملی

41

 -11-3درس طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع
نظري

عملی

پیشنیاز :طراحی سیستمهاي تبرید

تعداد واحد

1

2

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی انجام طراحی ،محاسبات ،انتخاب تجهیزات و دستگاهها و نقشههاي اجرایی تهویه مطبوع یک ساختمان
چندطبقه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
انتقال حرارت از طریق هدایت ،جابجایی و تشعشع ،بررسی پارامترهاي مشخصات منحنی
هوا (سایکرومتریک) تعریف منطقه راحتی و تمرینات الزم

نظري

عملی

1

4

بررسی پارامترهاي جدول شرایط طرح خارج براي شهرهاي مختلف ایران ،تصحیح درجه
حرارت براي ساعات مختلف روز ،تصحیح درجه حرارت براي ماههاي مختلف سال،
بررسی پارامترهاي شرایط طرح داخل ،ذخیرهسازي حرارت در ساختمان ،بررسی
ساختمانها ازنظر اینرسی باال ،متوسط و پایین ...انباشت حرارت در ساختمان
ازدیاد حرارت حاصل از خورشید از طریق شیشه و پنجرههاي مختلف با پوششهاي
متفاوت ،محاسبه سایه حاصل از سایه بان با استفاده از زاویه سمت و اوج خورشید،
اختالف درجه حرارت معادل و تصحیحات الزم و محاسبه اختالف درجه حرارت معادل
2

3

جهت دیوارهاي خارجی ،داخلی و سقف

12

نفوذ هوا از خارج از طریق پنجرهها و دربها ،استانداردهاي تجدید هوا (هواي تهویه) و
محاسبه مقدار حرارت ناشی از هواي نفوذ از درز و تعویض هوا
محاسبه گرماي ظاهري و نهان حاصل از افراد ،حاصل از روشنایی ،حاصل از وسایل
گرمازا ،حاصل از موتورهاي الکتریکی،
تعیین ساعت بار حداکثر قسمتهاي مختلف یک ساختمان
تعریف پروژه براي گروههاي یکتا سهنفره شامل :یک ساختمان چندطبقه در یک از
کاربريهاي اداري ،آموزشی ،بیمارستانی یا ...
بررستتتی پارامترهاي مختلف در خصتتتوص تقستتتیمبندي منطقهاي و محاستتتبه حرارت
3

بهدستتتآمده در مورد اتاقهاي یک منطقه با استتتفاده از فرم مربوطه ()cooling sheet

2

8

محاسبه حرارت بهدستآمده در مورد کل ساختمان ( )block loadبراي پروژه
بررسی و انتخاب روش تهویه مطبوع ساختمان شامل روش آبی (فن کویل) ،روش هوایی
(هواساز) ،روش تلفیقی فن کویل و هواساز تعیین نوع فن کویل ،دور فن کویل ،ظرفیت
4

هوادهی فن کویل ،دبی آب جریانی فن کویل (انتخاب فن کویل از طریق کاتالوگ متناسب
با پروژه)
تهیه نقشههاي اجرایی نصب فن کویل
42

1

4

محاسبه مقدار هواي رفت ،برگشت و تازه هر قسمت و انتخاب نوع ،تعداد و ابعاد هر
5

دریچه تعیین نقطه هواي مخلوط و تعیین نقطه شبنم کویل بر روي چارت سایکرومتریک
تعیین ظرفیت هوادهی ،تعیین ظرفیت کویل سرمایش و گرمایش ،تعیین افت فشار خارجی

1

4

هواساز و ...و انتخاب هواساز با استفاده از کاتالوگ شرکتهاي سازنده (متناسب با پروژه)
محاسبه شبکه کانالکشی هواي رفت ،هواي برگشت و هواي تازه (متناسب با پروژه)
6

تهیه نقشههاي اجرایی هواسازها (فلودیاگرام لولهکشی هواساز ،پالن وبرش کانال هواساز

1

4

و ،)...نقشههاي اجرایی کانالکشی ،نقشههاي اجرایی کابلکشی و سیمکشی هواساز
محاسبه و تعیین قطر لولهکشی در سیستمهاي (فن کویل ها و هواسازها) با روش مستقیم،
7

معکوس یا تلفیقی (متناسب با پروژه) و طراحی لولهکشی درین

1

4

تهیه نقشههاي شبکه لولهکشی فن کویل ها و هواسازها،
محاسبه و انتخاب چیلر
تعیین ظرفیت سرمایشی و بررسی پارامترهاي انتخاب مانند محدودیتهاي اقلیمی ،انرژي
8

مصرفی ( SEER ،EER ،COPو  ،)PLIVسیستمها کنترل ظرفیت ،آب مصرفی ،آلودگی
هوا و ...نوع چیلر (تراکمی (هوا خنک یا آبخنک) ،جذبی (آبگرم ،شعله مستقیم) ،بخار

1

4

(تک اثره یا دو اثره)) ،متناسب با پروژه را انتخاب کند
بررسی امکان بهکارگیري سیستمهاي  Free Coolingدر ساختمان و ارائه گزارش
محاسبه و انتخاب پمپ
9

تعیین دبی آب ستترد جریانی ،تعیین هد پمپ ،تعیین ارتفاع مثبت مکش پمپ ()NPSH
تعیین تعداد پمپ ،ترسیم و بررسی منحنی کار پمپها و ...و انتخاب مناسب با استفاده از

1

4

کاتالوگ شرکتهاي سازنده (متناسب با پروژه)
محاسبه و انتخاب برج خنککننده
تعیین پارامتر هاي انت خاب برج خ نککن نده (رنج ،اپروچ ،دبی و  ،)...ت عداد ،ظرف یت،
11

برر سی برج خنککننده ازنظر جنس ،جریان هوا و انتخاب منا سب با ا ستفاده از کاتالوگ
شرکتهاي سازنده (متناسب با پروژه)

1

4

محا سبه ،تعیین ظرفیت و انتخاب نوع (باز یا ب سته) منابع انب ساط با ا ستفاده از کاتالوگ
شرکتهاي سازنده (متناسب با پروژه)
برر سی سی ستمهاي کنترلی مانند ترمو ستات اتاقی جهت فن کویل ها  -شیر سه راهه
11

تدریجی ،موتور دمپر ،ترموستتتات کانالی آنالوگ یا دیجیتال ،ترموستتتات آنتی فریز براي
هواستتاز و ستتیستتتمهاي کنترل دور پمپ و ...انتخاب مناستتب با استتتفاده از کاتالوگ

1

4

شرکتهاي سازنده (متناسب با پروژه)
12
13

نقشتتههاي اجرایی شتتامل :نقشتته فلودیاگرام موتورخانه و نقشتته پالن استتتقرار تجهیزات
موتورخانه
بررسی روشهاي متره در تأسیسات و تهیه متره پروژه
جمع

43

1

4

1

4

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت یکی از فضاهاي کاري تأسیسات ،کسب مهارت خودباوري و اعتماد به نفس الزم در خصوص طراحی تهویه مطبوع
و روشهاي کسب اطالعات از شرکتهاي تولیدي

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

عنوان منبع

 Carrierشرکت کریر

مترجم
نوآور

1397

HVAC Fundamentals

ASHRAE

https://www.ashrae.org

2117

HVAC Application

ASHRAE

https://www.ashrae.org

2117

کاتالوگ محصوالت

شرکتهاي تولیدي

شرکتهاي تولیدي و وارداتی

داخلی و خارجی

محسن ایزد خواه

ناشر

سال انتشار

سایتهاي شرکت

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با سوابق تجربی کار در حیطه تأسیسات تهویه مطبوع
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره مجهز به تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور و یا سایت رایانه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...گزارش فعالیتهاي کالسی و ارائه پروژه نهایی

44

 -12-3درس طراحی سیستمهاي تبرید

نظري

عملی

پیشنیاز :ترمودینامیک 2

تعداد واحد

1

2

هم نیاز:

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی انجام طراحی ،محاسبات ،انتخاب تجهیزات و دستگاهها و نقشههاي اجرایی یک سردخانه زیر صفر،
باالي صفر و تونل انجماد

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مقدمه ،تاریخچه و نقش تبرید در تولید و نگهداري مواد غذایی
اثر انجماد و انبار کردن روي میکروارگانیسمهاي مواد غذایی و اهمیت دماي نگهداري
مواد غذایی.
شرایط نگهداري انواع میوه و سبزيها در سردخانه
1

2

شرایط نگهداري انواع گوشتها را در سردخانه.

8

انواع سردخانههاي زیر صفر ،باالي صفر ،کوتاهمدت ،بلندمدت ،پیش سردکن ،تونل
انجماد و...
تعریف پروژه براي گروههاي یکتا سهنفره سردخانه شامل :سالنهاي پیش سردکن ،باالي
صفر ،زیر صفر و تونل انجماد با چند نوع محصول باشد.
محاسبه و تعیین حجم محصول با توجه به نوع بستهبندي و تعیین فضاي موردنیاز جهت
2

گردش هواي سالنها (متناسب با پروژه)
طراحی پالن معماري بخشهاي مختلف سردخانه (قسمت بارانداز ،سالنهاي پیش

2

8

سردکن ،سالنهاي نگهداري ،موتورخانه متناسب با نوع و میزان محصول و)...
انتخاب شرایط طرح داخل به کمک جداول با توجه به نوع محصول و زمان نگهداري آن
انتخاب شرایط طرح خارج با کمک جداول هواشناسی با توجه به محل پروژه
تعیین عایقهاي هدایتی و تشعشعی مربوط به کف ،سقف و دیوار متناسب با شرایط داخل
و خارج کند؛ و ارائه نقشه جزئیات آن
3

محاسبه ضریب کلی هدایت حرارتی  Uدر دیوارهاي مختلف

2

11

محاسبات بار حرارتی سردخانه شامل بار هدایتی ،تشعشعی ،تهویه و هواي نفوذي،
روشنایی ،ماشینآالت ،بار محصوالت ورودي و تنفسی (میوهها و سبزيها)
محاسبه ظرفیت حرارتی هر سالن را با استفاده از فرم مربوطه ( )cooling sheetو محاسبه
حرارت کل ساختمان ( )block loadبراي پروژه
محاسبه و انتخاب دستگاههاي سردخانه شامل:
4

تعیین ظرفیت حرارتی ،شرایط طرح داخل و شرایط طرح خارج سیستمهاي برودتی و
بررسی و انتخاب دستگاهها و تجهیزات مناسب براي پروژه
45

1

6

مقایسه ،بررسی ،محاسبه و انتخاب سیکلهاي تراکمی مرکزي با مجموعهاي از او
اپراتورهاي زیر صفر و باالي صفر با کمپرسورهاي (سیلندر پیستونی ،اسکرو و سانتریفوژ)
با کندانسرهاي (آبی ،هوایی ،تبخیري) با شیرهاي انبساط (ترموستاتیکی ،برقی ،شناوري)
با او اپراتورهاي (خشک و مرطوب) و بهکارگیري مبردهاي مختلف
ترسیم و بررسی عملکرد اجزاء سیکل در  P-Hدیاگرام
طراحی و ترسیم سیکل تراکمی متمرکز با مدارهاي مضاعف شامل تراکم دو یا
چندمرحلهاي ،مدار سیکلهاي زیر صفر و باالي صفر چند او اپراتور به همراه مخازن
5

سردکن ،جدا کن و اکونومایزر و تعیین نقاط عملکرد اجزاء سیکل در  PHدیاگرام؛ و
تعیین میزان کار کمپرسور ،گرماي دفع شده در کندانسر ،اثر تبرید ،میزان دبی جریانی مبرد

1

4

در نقاط مختلف سیکل ،توان هر یک از کمپرسورها ،ضریب عملکرد سیکل ،میزان نسبت
تراکم و ( ...متناسب با پروژه)
چیلر تراکمی زیر صفر با او اپراتورهاي مرطوب با سیکل گردشی محلولهاي واسطه
6

(ضد یخ) مانند آبنمک و آب و اتیلن گلیکول را تشریح شود .از دیاگرامها و جداول
محلولهاي ضد یخ و تجهیزات سیکل مانند پمپهاي سیر کوله ،مبدلها و سیستم

1

4

لولهکشی طراحی ،محاسبه و انتخاب گردد .ترسیم و ارائه نقشههاي الزم
طراحی سیکلهاي جذبی متمرکز زیر صفر و باالي صفر لیتیوم برماید و آب ،آب و
آمونیاک متناسب با ظرفیت حرارتی پروژه و بررسی عملکرد اجزاء سیکل ،محاسبه ظرفیت
ژنراتور ،کندانسر و ابزوربر و میزان دبی محلول و مبرد در بخشهاي مختلف محاسبه
7

گردد .نوشتن بیالن انرژي سیکل و تعیین مقدار گرماي ورودي به ژنراتور و میزان گرماي
خروجی از ابزوربر و کندانسر .تعیین در صد غلظت (لیتیوم برماید و آب مقطر) و (آب

2

4

و آمونیاک) در نقاط مختلف سیکل
تشریح نمودار ( )P-T-Xو تعیین میزان بخار مصرفی و مقدار سوخت مشعل در چیلر
(متناسب با ظرفیت حرارتی پروژه)
8

بررسی و مقایسه سیستمهاي مختلف دیفراست برقی ،آبگرم ،هواي گرم و گاز داغ و
انتخاب و طراحی سیستم متناسب با پروژه

1

4

انتخاب تجهیزات و دستگاههاي موتورخانه سردخانه قطر لولههاي گاز داغ ،مایع و گاز
9

سرد را تعیین و تجهیزات سیکل مانند تله روغن ،رسیور ،فیلتر درایر ،شیرهاي کنترل خط
مایع مبرد ،اکوموالتور و ...را انتخاب گردد

1

4

ترسیم فلودیاگرام موتورخانه و نقشه اجرایی
11

طراحی سیستم برق و کنترل تجهیزات سردخانه و ارائه نقشه اجرایی

1

4

فرآیند تولید و نگهداري یخ در کارخانه
تعیین و محاسبه ظرفیت برودتی یک کارخانه یخ آمونیاکی با ظرفیت تولید روزانه  21تن
11

1

در دو شیفت  8ساعته
محاسبه و انتخاب تجهیزات مختلف
تهیه پالن کارخانه ،طراحی و ترسیم نقشههاي اجرایی کار

46

4

کاربرد تبرید در صنایع مختلف مانند کارخانههاي فوالد ،تولید مواد غذایی ،شکالتسازي،
12

داروسازي و ...

1

تشریح و محاسبه و طراحی یک سیکل برودتی در صنایع (حل مثال)

4

بررسی سیستم سرمایش مراکز داده و دیتاسنترها
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
احساس مسئولیت در خصوص حفظ و نگهداري مواد غذایی و نقش و ارزش آموختههاي خود را در حفظ سالمت جامعه

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

مؤلف

مترجم

Prancipel of refrigeration

j.Dossat

Refrigeration

ASHRAE

هند بوک سیستمهاي سرمایشی
کاتالوگ دستگاهها و تجهیزات سردخانهاي

حاج سقطی

ناشر
دانشگاه علم و

سید احمد جعفري صنعت
ASHRAE

رامین تابان

خانه روشنا

شرکتهاي سازنده

سال انتشار
1391
2118
1396
 2115به بعد

 https://www.danfoss.com/en/شرکت دانفوس
 https://climate.emerson.com/en-usشرکت امرسون

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با سوابق تجربی کار در حیطه تأسیسات تبرید
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري و یا سایت رایانه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...گزارش فعالیتهاي کالسی و ارائه پروژه نهایی
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 -13-3درس کارگاه تهویه مطبوع
نظري

عملی

پیشنیاز:

تعداد واحد

1

2

هم نیاز :طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

تعداد ساعت

1

96

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی طراحی موتورخانه تهویه مطبوع ،نصب دستگاهها ،راهاندازي و موتورخانه و رفع عیب در صورت بروز
عیب در دستگاهها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

ارائه و طراحی نقشه فلو دیاگرام موتورخانه تهویه مطبوع دو فصلی مجهز به چیلر تراکمی
(کندانسر آبی ،کندانسر هوایی) یا جذبی تک اثره بخار ( ،)15 PSIدیگ بخار ،دي اریتور،
مخزن کندانس ،مبدل گرمایش فن کویل ،شیر کنترل بخار و تراپ ،پمپهاي سیر کوله،
1

منابع آبگرم مصرفی با شیر کنترل بخار و تراپ ،سختی گیر ،برج خنککننده ،هواساز چند

-

6

منطقهاي با کویل سرد و کویل گرم بخار و شیر کنترل و تراپ و رطوبت زن و  ...متناسب
با فضاي پیشبینیشده در کارگاه
ارائه نقشه استقرار دستگاهها در موتورخانه متناسب با پالن و فضاي پیشبینیشده
ساخت فونداسیون و یا شاسی دستگاهها با توجه به نقشه استقرار
استقرار دستگاهها را در محل پیشبینیشده
2

تعیین محل کلکتور ها و ساخت و نصب کلکتور ها

-

12

(با توجه به مخزن کندانس پیشبینی عبور لولههاي خط کندان با شیب مناسب به مخزن
کندانس انجام شود).
لولهکشی خط بخار و کندانس با لوله سیاه و به روش جوش برق یا گاز (طبق مقررات
ملی ساختمان)
لولهکشی خط آب سرد چیلر با لوله سیاه و به روش جوش برق یا گاز (طبق مقررات ملی
3

ساختمان)
لولهکشی آب بهداشتی با لوله گالوانیزه و به روش فیتینگی

-

31

ساپورت هاي مناسب لوله با روشهاي مناسب و استاندارد
نصب دودکش دیگ بخار
تست و نشتیابی سیستم لولهکشی با فشار استاندارد.
4
5
6

نصب تجهیزات نشاندهنده و کنترلی مانند ترمومتر ها ،مانومتر ها ،ترموستاتها ،فلو
سوئیچها ،کنترلهاي فشار و شیرهاي اطمینان و ...
پوشاندن لولههاي سیاه جوشی را بعد از رنگآمیزي با عایق مناسب (االستومري یا
پشمشیشه) و عایقبندي دودکش را با پشم سنگ
طراحی ،سیمکشی و نصب تابلو برق موتورخانه
48

-

6

-

6

-

18

نصب سینی کابل در محلهاي پیشبینیشده و اجراي لولههاي فوالدي مربوط به سیمکشی
طبق نقشه اجرا
انجام کابلکشی و سیمکشی مربوط به دستگاهها طبق نقشه و اتصال توسط گلند به
الکتروموتور و دستگاهها.
انجام سیمکشی ارت انجام و اندازهگیري میزان ارت چاه
آبگیري و هواگیري موتورخانه
وصل برق دستگاهها و پمپها و استارت آن

7

-

بررسی عملکرد گردش آب و تنظیم شیرهاي کنترلی

6

بررسی عملکرد تجهیزات موتورخانه و رفع عیبهاي احتمالی
عملیات راهاندازي دستگاههاي موتورخانه طبق دستورالعمل کارخانه سازنده
طراحی چکلیست مناسب با تجهیزات موتورخانه و بازدیدهاي روزانه مانند ثبت دما و

8

فشار در ورودي و خروجی دستگاهها ،سطح آب در منابع و ...و ثبت عملکرد دستگاهها

-

6

و سیستمهاي کنترلی
بررسی عملکرد دیگ بخار ،چیلر جذبی ،چیلر تراکمی ،پمپها و...

9

عیبیابی تجهیزات و تهیه جدول عیبیابی و رفع عیب
جمع

-

6

-

96

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
به کار بردن حاصل محاسبات و دیدگاههاي نظري خود را در فرآیند و نتیجه یک کار عملی ،احساس مسئولیت نسبت به
حفظ محیطزیست ،اعتماد به نفس و خودباوري در جهت کسب درآمدهاي مالی

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

عنوان منبع

مترجم

مبحث  14و  16مقررات ملی
ساختمان
نشریه 128
طراحی موتورخانه تأسیسات
مکانیکی ساختمان

وحید وکیلالرعایا

 Carrierشرکت کریر
مرجع کامل طرح و اجراي
تأسیسات مکانیکی

محسن ایزد خواه

داریوش هادي زاده

Attention to detail

کاتالوگ سرویس محصوالت

شرکتهاي تولیدي

شرکتهاي تولیدي و وارداتی

داخلی و خارجی

ناشر
سازمان نظاممهندسی

1397

معاونت ریاست جمهوري

1397

صانعی

1394

نوآور

1397

نوآور

1397

گنجینه تأسیسات

2117

سایتهاي شرکت

49

سال انتشار

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک یا تبدیل انرژي با حداقل  3سال سابقه کار اجرایی در حیطه تهویه مطبوع
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
چیلر تراکمی با کندانسر هوایی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید چیلر تراکمی با کندانسر آبی با ظرفیت  5الی  25تن تبرید،
چیلر جذبی با بخار با ظرفیت  31الی  51تن تبرید ،چیلر جذبی شعله مستقیم با ظرفیت  21الی  41تن تبرید برج خنککننده
متناسب با ظرفیت چیلرها ،پمپهاي زمینی ،تجهیزات سیستم بخار مانند دیگ بخار ،دي اریتور ،تراپ و ...دستگاه جوش
برق و انواع آچار و(...بر اساس کارگاه  21نفره و گروههاي کارگاهی  2تا  4نفره)
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار و در صورت امکان بازدید از یک سیستم کامل تهویه مطبوع
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی  -رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده،
پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و )...

51

 -14-3درس کارگاه تبرید
نظري

عملی

پیشنیاز:

تعداد واحد

1

2

هم نیاز :طراحی سیستمهاي تبرید

تعداد ساعت

1

96

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی ساخت ،نصب تجهیزات و راهاندازي سردخانه و بررسی و تحلیل عملکرد کلیه اجزاء یک سیکل
برودتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

انجام جوشکاري و تست نشتی یک سیکل برودتی
انجام شارژ روغن کمپرسور ،وکیوم و شارژ مبرد در یک سیکل برودتی با کمک منیفولد
شارژ.
1

استفاده از ترازوهاي سنجش وزن مبرد جهت شارژ دقیق سیکلهاي برودتی
اندازهگیري فشارهاي مکش و دهش و تحلیل عملکرد هر قسمت از سیکل با کمک اطالعات

-

6

بهدستآمده بر روي منحنی فشار و آنتالپی
شناسایی کپسول مبرد هاي مختلف شناخت خواص مبرد ها و بیان تفاوت آنها تشریح و
توضیح نکات اجرایی در زمان شارژ مبرد
خواندن و تحلیل پارامترهاي پالک کمپرسورهاي تک فاز و سه فاز
تائید سالمت و آزمودن سیمپیچ الکتروموتورها را با کمک ابزار اندازهگیري
باز کردن پوسته کمپرسور و تشریح و تحلیل سیمپیچ آن
2

باز کردن انواع کمپرسورهاي تناوبی ،اسکرال ،اسکرو و سانتریفوژ و تشریح قطعات مکانیکی
آنها و توضیح هر جزء آن

-

6

بررسی روشهاي روغنکاري را در کمپرسورهاي مختلف
باز کردن و مونتاژ مجدد اجزاء کمپرسور ،تشخیص و تعیین علت خرابی هر قسمت و تعمیر
آن
شناسایی اجزاء یک سیکل جذبی آب و آمونیاک (زیر صفر خانگی با هیتر برقی یا گاز
طبیعی)
3

روشن کردن دستگاه و اندازهگیري جریان الکتریکی یخچال به کمک آمپرمتر
اندازهگیري گاز مصرفی یخچال جذبی به کمک کنتور گاز

-

6

اندازهگیري درجه حرارت قسمتهاي مختلف با کمک ترمومتر و تحلیل عملکرد هر قطعه
تشخیص عیب و رفع اشکاالت احتمالی
قطعات یک یخچال تراکمی (با مبرد پروپان) شناسایی شود.
4

دستگاه روشن و به کمک آمپرمتر جریان مصرفی یخچال اندازهگیري گردد.
اندازهگیري فشار مکش و دهش کمپرسور با کمک منیفولد شارژ ،بررسی و مقایسه HFC

این سیستم با مبردهاي
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-

6

(با توجه به قابلاحتراق بودن گاز پروپان نکات ایمنی مربوط به آن را رعایت شود)
قطعات یک یخچال و یا آبسردکن ترموالکتریک شناسایی شود.
5

روشن کردن دستگاه ،اندازهگیري جریان کمپرسور به کمک آمپرمتر
اندازهگیري درجه حرارت قسمتهاي مختلف با کمک ترمومتر و تحلیل عملکرد هر قطعه

-

6

و مقایسه انرژي مصرفی آن با سیستمهاي تراکمی
بررسی عملکرد اجزاي مکانیکی ،الکتریکی و کنترلی دستگاههاي یخساز ،بستنیساز،
6

-

آبسردکن و...

6

راهاندازي دستگاه و اطمینان از صحت کار و تحلیل عملکرد هر قسمت
7

طراحی و اجراي مدار تابلو برق مربوط به یک کارخانه تولید یخ
تحلیل عملکرد اجزاء مکانیکی ،الکتریکی و کنترلی مدار

-

6

بررسی سیستم اینترنت اشیاء ) (IOTدر سیستمهاي سردکننده خانگی و صنعتی نصب اجزاء
8

سختافزاري مربوط به سیستم مانند دوربینها ،سنسورها ،مودم و ...نصب اپلیکیشن (برنامه)

-

6

طراحیشده دستگاه بر روي موبایل یا رایانه .ایجاد تغییرات و تنظیمات الزم بر روي برنامه.
نصب بدنه ،سقف و کف سردخانه را با استفاده از سازههاي سبک  ،LSFعایقهاي EPS

9

(یونولیت) یا ( XPSپلی استایرن) یا ( PUپلی یورتان) را باضخامت تعیینشده
پیشبینی محل عبور لولهها و کابل برق بر روي دیوارها

-

12

نصب و رگالژ درب سردخانه (مجهز به عایق حرارتی) طبق نقشه.
نصب و ساخت شاسی او اپراتور که طبق نقشه و متناسب با فضا ،دما و بار حرارتی سردخانه
انتخابشده است در محل پیشبینیشده (سقف یا دیوار) سردخانه
11

نصب شیر انبساط بر روي او اپراتور که با توجه به ظرفیت حرارتی ،دماي سردخانه و نوع

-

مبرد انتخابشده.

6

نصب کندانس یونیت متناسب با ظرفیت او اپراتور در محل مناسب
طبق نقشه لولههاي مسی با سایز مناسب آمادهشده و با استفاده از جوش اکسی استیلن
11

-

تجهیزات سردخانه به هم ارتباط داده شود.

6

نصب و اجرا لولهکشی مربوط به درین او اپراتور با لوله مخصوص و مجهز به هیتر
نصب ) (filter dryerتجهیزات سردخانه
12

مانند فیلتر درایر ،تله مایع مبرد ) ،(oil separatorجداکننده روغن ) ،(receiveryمخزن

-

6

مایع ) (accumulatorدر سیکل و بررسی عملکرد هر بخش
انتخاب تجهیزات کنترلی و تابلو برق سردخانه مانند فیوزها ،کلیدهاي حرارتی ،کلیدهاي
مینیاتوري ،کنداکتورها ،ترمینالها ،سیمهاي افشان یا مفتولی و ...متناسب با دستگاههاي
13

الکتریکی مانند کمپرسور ،فنهاي کندانسر ،فنهاي او اپراتور ،هیتر لوله درین او اپراتور،
هیتر دیفراست و یا شیر برقی مربوط به خط گاز داغ (در سیستم دیفراست به روش گاز
داغ) ،شیر برقی خط مایع مبرد؛ و قطعات کنترلی مانند کنترل فاز ،ساعت دیفراست،
ترموستات سردخانه ،ترموستات تأخیر در کار فن او اپراتور ،کنترل فشار پایین  ،LPSکنترل
فشار باال  ،HPSتجهیزات کنترل ظرفیت ( )capacity controlو...
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-

6

نصب نقشه سیمکشی مدار قدرت و فرمان تابلو طراحی و اجراشده و تابلو در محل
پیشبینیشده
ترسیم و اجرا نقشه لولهکشی فوالدي برق و سینی کابل بین تابلو برق و دستگاههاي سردخانه
طراحی و اجراي کابلکشی و سیمکشی
تست نشتی مدار لولهکشی سردخانه توسط گاز ازت
تخلیه کامل هواي سیکل با وکیوم پمپ مناسب
انتخاب و شارژ مبرد مناسب به میزان مناسب در سیکل
استارت و راهاندازي سردخانه با رعایت کلیه نکات ایمنی
14

بررسی عملکرد کلیه دستگاهها و تجهیزات
برر سی عملکرد ترمودینامیکی سیکل سردخانه با ا ستفاده از گیجهاي ف شار خط مکش و

-

12

دهش.
تنظیم میزان سوپر هیت خط مکش کمپرسور با تنظیم شیر انبساط
بازدید از سردخانه تجاري مجهز به سالنهاي زیر صفر ،باالي صفر و تونل انجماد و یا
کارخانه یخ.
-

جمع

96

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجربه کار گروهی ،مانع از هدر رفت مبردهاي  CFCو  HFCدر هوا و تخریب الیه اوزون  -تالش در حفظ محیطزیست،
توانایی برنامهریزي جهت انجام یک پروژه

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
تعمیرکار دستگاههاي سردکننده خانگی و
تجاري
اصول تعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی
و تجاري
Refrigeration

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

علی میاح

کیفیت

1395

علی ابویی مهریزي

مهر جرد

1393

ASHRAE

هند بوک سیستمهاي سرمایشی

ASHRAE

رامین تابان

خانه روشنا

2118
1396

کاتالوگ تجهیزات سردخانه زیر صفر و

شرکتهاي تولیدي

2115

باالي صفر

داخلی و خارجی

به بعد
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د-استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد تأسیسات یا مکانیک یا تبدیل انرژي با حداقل  3سال سابقه کار اجرایی در حیطه تهویه مطبوع
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سردخانه زیر صفر ،سردخانه باالي صفر ،کندانس یونیت  5 HPتا  15 HPباالي صفر ،کندانس یونیت  7.5HPتا 21HP
زیر صفر ،انواع کمپرسورهاي باز و بسته ،انواع کمپرسورهاي تناوبی ،اسکرو ،اسکرال ،انواع کندانسر هوایی و آبی ،برج
خنککننده ،پمپ سانتریفیوژ زمینی ،انواع او اپراتور براي سردخانه ،انواع شیرهاي انبساط (ترموستانیکی ،برقی ،شناوري)،
انواع پنل هاي عایق جهت دیوار ،سقف و کف انواع منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف ،ترازو و مخازن مدرج اندازهگیري
وزن مبرد ،دستگاه جوش برق و پکیج جوشکاري گاز اکسی استیلن ،فرز و مینی فرز ،انواع ابزارهاي کار با لوله مسی مانند
پکیج الله کن ،خم کن ،گشاد کن و ...سري آچار تخت و رینگی ،آچارفرانسه و انواع آچار و(...بر اساس کارگاه  21نفره
و گروههاي کارگاهی  2تا  4نفره)
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار و در صورت امکان بازدید از یک سردخانه و یا کارخانه یخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی  -رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده،
پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و )...

54

 -15-3درس کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی تشریح تجهیزات اندازهگیري و کنترل سیستمهاي تهویه مطبوع تبرید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مقدمهاي بر سیستمهاي کنترل تهویه و تبرید
یادآوري مبانی کنترل شامل :تعریف کنترل ،تئوري کنترل انواع سیستمهاي کنترل (بسته و
باز) ،هدف از کنترل و عملکرد کنترلها
1

خصوصیات سیستم کنترل شامل :دقت ،حساسیت ،مانیتورینگ ،زمان عکسالعمل ،مقایسه
1

گرها و ثبتکنندهها

-

عملکرد سیستمهاي کنترلی شامل :کنترل روشن – خاموش ( ،)on-offکنترل تناسبی
( ،)Proportionalکنترل تناسبی انتگرال ( )Proportional-Integralو کنترل تناسبی -
انتگرالی – دریتیو ()Proportional-Integral-Derivative
سنسورها (حسگرها)
تعریف سنسور
انواع سنسورهاي دیجیتالی
انواع سنسورهاي آنالوگ
2

فرق بین سنسورهاي دیجیتال با آنالوگ
انواع مبدل دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال

1

-

مبدلها و تقویتکنندهها
حسگرهاي کنترل کیفیت هوا
حسگرهاي بیسیم ()wireless
کنترلکنندههاي درجه حرارت
یادآوري و تعریف کلی از کنترلکنندههاي درجه حرارت
انواع ترموستاتهاي قابلبرنامهریزي هفتگی ( )smartاتاقی
3

عملکرد و کاربرد ترموستاتهاي ساعتی و دیجیتالی
طرز کار انواع ترموستاتهاي کانالی دیجیتالی
کنترل درجه حرارت سیمپیچهاي موتور کمپرسورهاي ( )stator statسیستمهاي برودتی
کنترلرهاي الکترونیکی مستقل دما نوع قطعووصلی و تدریجی
استپ کنترلر و انواع آن
کنترلکننده آنتالپی همراه با نمودار سایکرومتریک
55

1

-

کنترلکنندههاي پنوماتیکی (نیوماتیکی)
اجزاء کلی سیستم کنترل پنوماتیکی
عملکرد شیر کنترل پنوماتیکی تابع OR
عملکرد شیر کنترل پنوماتیکی تابع AND

عملکرد شیرهاي اختالف فشار پنوماتیکی
کنترلکننده عمل مستقیم ()Direct Acting
4

کنترلکننده عمل معکوس ()Reverse Acting

2

رلههاي انحراف دهنده ()Diverting Relay

-

رلههاي معکوس کننده ()Reversing Relay
شبیه سازي یک سی ستم کنترل درجه حرارت شیر کنترل الکتریکی به سی ستم کنترل
پنوماتیکی دستگاه چیلر جذبی
انتخاب انواع شیرهاي کنترل بخار پنوماتیکی
ترسیم عالئم اختصاري تجهیزات پنوماتیکی
کنترلکنندههاي هوا در سیستمهاي تهویه مطبوع
ترسیم و تشریح تحولهاي مختلف هوا روي نمودار سایکرومتریک

1

-

سی ستم کنترل فن کویل دو لولهاي با کنترلر قابلبرنامهریزي :سه دور فن ،فرمان قطع و
و صل ،فرمان شیر موتوري فن کویل تو سط حلقه کنترلی  PIو امکان ت شخیص فرمان
تاب ستانی – زم ستانی با ترمو ستات جداري دماي آب ورودي به فن کویل ( Change

1

-

Overکلید) را طراحی و تشریح کند( .با تغذیه  24ولت متناوب و یا  231ولت متناوب)
باقابلیت اتصال به سیستم BMS

سیستم کنترل فن کویل چهار لولهاي با کنترلر قابلبرنامهریزي پنج وضعیتی :کنترل سه
دور موتور فن ،فرمان تدریجی به اکچواتور ( )Actuatorشیر موتوري سهراه مخلوط
کننده فن کویل توسط حلقه کنترلی  PIو امکان تشخیص فرمان تابستانی – زمستانی با
ترموستات جداري دماي آب ورودي به فن کویل ( )Change Over Switchو سنسور
5

1

-

دماي کانالی را طراحی و تشریح کند باقابلیت اتصال به سیستم BMS

(با تغذیه  24ولت متناوب و یا  231ولت متناوب)
هواساز با کویل انبساط مستقیم و کنترل دو حالته
هواساز با کویل انبساط مستقیم و کنترل فشار مکش را در سیستمهاي مختلف سرمایش
هوا ساز با کویل انب ساط م ستقیم و کنترل ظرفیت با گاز داغ را در سی ستمهاي مختلف

1

-

سرمایش
هواساز با کویل انبساط مستقیم و کنترل دو حالته را در سیستمهاي مختلف سرمایش
طراحی کنترل مقدار هواي تازه در هواسازها و هوا رسانهاي حجم ثابت یک منطقهاي
شامل :دمپراتوماتیک هواي ورودي ،آتنی فریز ،کنترل اختالف فشار فیلترها ،شیر کنترل
کویل پیشگرمایش و پیش سرمایش ،فلو سوئیچ هوا ،اورلود موتور سنسور هواي خروجی
از کویل هاي پیشگرمایش و پیش سرمایش ،سنسور کنترلر کنترل رطوبت نسبی و
اینترفیس سیستم اعالم و اطفاي حریق باقابلیت اتصال به سیستم BMS
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1

-

طراحی کنترل مقدار هواي تازه در هواسازها و هوا رسانهاي حجم ثابت چند ناحیهاي
شامل )Multi Zone( :با دمپراتوماتیک هواي ورودي ،آتنی فریز ،کنترل اختالف فشار
فیلترها ،شیر کنترل کویل پیشگرمایش و پیش سرمایش ،فلو سوئیچ هوا ،اورلود موتور

1

-

سنسور هواي خروجی از کویل هاي پیشگرمایش و پیش سرمایش ،سنسور کنترلر کنترل
رطوبت نسبی و اینترفیس سیستم اعالم و اطفاي حریق باقابلیت اتصال به سیستم BMS

طراحی کنترل مقدار هواي تازه در هواسازها و هوا رسانهاي حجم متغیر چند ناحیهاي
( )Multi Zoneمجهز به کویل دو فصلی (پسگرمایش و پس سرمایش) هر یک از زونها
شامل :با دمپراتوماتیک هواي ورودي ،آتنی فریز ،کنترل اختالف فشار فیلترها ،شیر کنترل
کویل پیشگرمایش و پیش سرمایش ،فلو سوئیچ هوا ،اورلود موتور ،اینورتر ،سنسور هواي

1

-

خروجی از کویل هاي پیشگرمایش و پیش سرمایش ،سنسور کنترلر کنترل رطوبت نسبی
و اینترفیس سیستم اعالم و اطفاي حریق باقابلیت اتصال به سیستم BMS

طراحی کنترل مقدار هواي تازه و برگشتی در هواسازهاي (هاي ژنیک) مخصوص
اتاقهاي تمیز ( )Clean Roomحجم ثابت یک ناحیهاي ( )Single Zoneبا کانال و فن
برگشت و به کویل دو فصلی (پسگرمایش و پس سرمایش) با دمپراتوماتیک هواي
ورودي ،دمپر اتوماتیک هواي برگشت و اگزاست مجهز ،آتنی فریز ،کنترل اختالف فشار
فیلترها ،شیر کنترل کویل پیشگرمایش و پیش سرمایش ،فلو سوئیچ هوا ،اورلود موتور

1

-

سنسور هواي خروجی از کویل هاي پیشگرمایش و پیش سرمایش ،سنسور و کنترلر،
کنترل رطوبت نسبی ،سنسور منواکسید کربن ( )COو دياکسید کربن ( ،)CO2کنترولر
کنترل کیفیت هوا و اینترفیس سیستم اعالم و اطفاي حریق باقابلیت اتصال به سیستم
BMS

طراحی روشهاي کنترل فشار استاتیک اتاق در فضاهاي مختلف بیمارستان (مثل اتاق
عمل ،اتاقهاي بستري بیماريهاي عفونی و )...

1

-

کنترل رطوبت هوا با دستگاه ایر واشر ( )AIR WASHERکویل پیشگرمایش و کویل
برودتی انبساط مستقیم
توضیح کنترل رطوبت هوا با دستگاه ایر واشر ( )AIR WASHERو کویل پیشگرمایش
و کویل پسگرمایش و کویل برودتی انبساط مستقیم و بررسی تحولهاي آن روي نمودار

1

-

سایکرومتریک هوا
کنترل رطوبت نسبی بهوسیله کویل هاي پسگرمایش و یا پس سرمایش دو فصلی
شیرهاي کنترل جریان
ضرورت کنترل جریان آب در زونهاي مختلف سیستمهاي حرارتی برودتی
توضیح ساختمان و طرز کار شیرهاي باالنسینگ کنترل جریان آب مصرفی
6

ساختمان و طرز کار شیرهاي اتوماتیک و کنترل مستقل از فشار ()Balancing Valve
دوراهه و سه راهه جهت کنترل جریان آب سیستمهاي تهویه مطبوع

2

تشریح نکات الزم در انتخاب و محل نصب شیرهاي کنترل مستقل از فشار
روش کنترل جریان آب در او اپراتورهاي صفحهاي را با استفاده از ترانس دیوسرهاي
اختالف فشار
57

-

روش انتخاب شتتیرهاي کنترلی دوراهه و ستته راهه با توجه به ضتترایب  CVو  KVو
منحنیهاي مربوط به عملکرد با م شخ صه خطی ( ،)Linearم شخ صه در صد م ساوي
( )Equal Percentageو مشخصه سریع ()Quick Opening
سیستم کنترل دستگاههاي برودتی
ساختمان و طرز کار شیرهاي انب ساط شامل :اتوماتیک ،ترمو ستاتیکی ،ترمو ستاتیکی با
اکواالیزر داخلی و خارجی و الکترونیکی
شرح ساختمان و طرز کار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي سیلندر پیستونی
توضیح ساختمان و طرز کار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي حلزونی به روش
7

()Continuous
توضیح ساختمان و طرز کار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي اسکرال با اینورتر

2

-

ساختمان و طرز کار کنترل ظرفیت در کمپرسورهاي سانتریفیوژ
روشهاي کاهش جریان راهاندازي در کمپرسور تبرید با توان باال
روش کنترل سیستم پمپ دان ( )PUMP DOWNهمراه با مدار فرمان
روش کنترل سیستم پمپ اوت ( )PUMP OUTهمراه با مدار فرمان
کنترلکنندههاي هوا
ساختمان و طرز کار دمپرهاي اتوماتیک
ساختمان و طرز کار انواع واسطهها ( )Linkageمربوط به موتور دمپر
ساختمان و طرز کار موتورهاي الکتریکی ( )actuatorمورداستفاده در انواع دمپرها
8

تعیین اقتدار دمپر ( )Damper Authorityبا استفاده از فرمول یا منحنی و بررسی رابطه
آن با افت فشار

1

-

دمپرهاي تیغه موازي و تیغه متقاطع وبیان کاربرد هرکدام از دمپرها
انتخاب سیستم کنترل فایرفنها و انتخاب دمپرهاي آنها (فشار مثبت ،رلیف و اگزاست)
از جداول
سیستمهاي کنترل دیفراست
علت تشکیل برفک بر روي او اپراتور
ضرورت برفکزدایی ()Defrost
روشهاي مختلف برفکزدایی شتتامل :دیفراستتت الکتریکی ،گاز داغ ،آب گرم و هواي
گرم
9

طرز کار انواع ساعتهاي دیفراست
1

طرز کار انواع ترمودیسک ها
موارد استفاده از ترمودیسک در سردخانهها (حفاظت در برابر حرارت اضافی ،تأخیر در
کار فن او اپراتور و )...
طرز کار شیر کنترل پالسی در خط مکش سیستمهاي دیفراست با گاز داغ
روشها و سیستمهاي ثبت زمان دیفراست همراه با نمودار (گراف) درجه حرارت
روشهاي کنترل و تجهیزات کنترلی دستگاههاي یخساز ()Icemaker

11

سیستمهاي کنترل دیجیتالی مستقیم ()Direct Digital Control( )DDC
58

-

مقدمهاي بر سیستمهاي کنترل ()DDC
اجزاء تشکیلدهنده کنترلکنندههاي ()DDC

1

معماري داخلی یک کنترلکننده ()DDC

-

انواع وروديها و خروجیها (( )DDCآنالوگ و دیجیتال)
نقش ریزپردازنده ( )Microprocessorو وظایف آن
مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
انواع کنترلکنندههاي ()DDC

1

-

نرمافزارهاي عامل در سیستم کنترل ()DDC
کاربرد سیستمهاي کنترل ( )DDCدر سیستمهاي تهویه مطبوع
عملکرد کنترلکنندههاي ( )DDCدر مدیریت انرژي ()DDC
ترسیم فلوچارت و الگوریتم برنامه یک سیستم کنترل ()DDC
طبقهبندي برنامهریزي کنترلکنندههاي ()DDC

1

-

تقسیمبندي فرآیند کلی کنترل را به حلقههاي کنترلی مجزا
طرح یک مدار کنترل درجه حرارت مبدل بخار به آب و یا کنترل یک دستگاه هوا رسان
با کویل پیشگرمایش و کویل پیش سرمایش ،دمپراتوماتیک ،آنتی فریز ،کلید کنترل
اختالف فشار فن ،کنترل فاز و اورلد موتور ،کلید کنترل اختالف فشار فیلتر هوا و شیرهاي

2

-

کنترل کویل گرمایش و سرمایش را طراحی و ترسیم دیاگرام مدار مکانیکی و فرایند
کنترل ( )DDCبهصورت توالی (گامبهگام)
سیستم مدیریت ساختمان ()Building Management System( )BMS
اهداف بهکارگیري سیستم مدیریت ساختمان ()BMS
اجزاي یک ساختمان هوشمند تحت کنترل ()BMS

1

-

زیرسیستمهاي ( )HVACبا کنترل سیستم ()BMS
پروتکل ()Building Automation & Control network( )BACnet
11

استانداردها و سایر پروتکلهاي مورداستفاده در سیستم کنترل ()BMS

1

-

توپولوژي شبکه ()BACnet
الیههاي کنترلی ()BMS

1

-

نرمافزارهاي ارتباطی ( )Communicationمورداستفاده در سیستم ()BMS
تهیه لیست وروديها و خروجیها را ()I/O List

1

-

انواع گرافیکهاي سیستم ()BMS

1

-

استراتژي سیستمهاي کنترل ()BMS

1

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اح ساس م سئولیت ن سبت به صرفهجویی در م صرف آب و انرژي ،مدیریت م صرف و بهینه سازي ،توجه به محیطزی ست،
اتوماسیون و کنترل هوشمند و تجزیه ،تحلیل سیستمهاي مختلف کنترل ،مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی
59

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

عنوان منبع

مترجم

سیستمهاي کنترل تأسیسات حرارتی

مهندس محمدرضا کریمی

و برودتی چاپ شانزدهم

مهندس نعمت ا ...اعرابیان

HVAV
Control Systems
Control Systems For
Heating,Ventilating and Air
conditioning

ناشر
بهمن برنا

C.P.UNDERWOOD

E&FN SPON

Haines,Rojer W.

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
فوقلیسانس یا دکترا تأسیسات با سوابق تجربی کار در حیطه سیستمهاي کنترل تأسیسات
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره مجهز به تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون میانترم ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  )...و آزمون پایانترم
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سال انتشار
1396
1999
1993

 -16-3درس آزمایشگاه کنترل تأسیسات تهویه و تبرید
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید

تعداد ساعت

1

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب مهارت نصب و راهاندازي و عیبیابی لوازم وسایل کنترل را روي دستگاههاي حرارتی و برودتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

-

2

-

2

-

2

4

تشخیص و رفع عیب مدار الکتریکی یخچال فریزر ساید باي ساید

-

2

5

تشخیص و رفع عیب مدار الکتریکی (قدرت و فرمان) یک مشعل با موتور سه فاز

-

2

6

تشخیص و رفع عیب رله جریان و رله ولتاژ در سیستمهاي برودتی تک فاز

-

2

-

2

1
2
3

7

رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه در بهکارگیري تجهیزات کنترلی و ابزارها براي خود و
سایرین ،روش استفاده از ابزارها
بررسی و تجزیه و تحلیل تجهیزات الکتریکی از قبیل کنداکتورها ،رلهها ،انواع اورلد ها،
کلیدهاي قدرت و فرمان ،شاسیهاي استپ و استارت ،شیرهاي کنترلی پنوماتیکی
نصب ،سیمکشی و راهاندازي مدار الکتریکی انواع فن کویل ها با ترموستات قابلبرنامهریزي
هفتگی دو فصلی

نصب ،سیمکشی و راهاندازي تجهیزات کنترلی یک سیستم تهویه مطبوع خانگی روي تابلو
آموزشی
نصب ،سیمکشی و راهاندازي مدار الکتریکی (قدرت و فرمان) هواساز حجم ثابت با

8

الکتروفن سه فاز و شیر سه راهه موتوري همراه با بی متال و کلید کنترل جریان ( Circuit

-

2

 )Breakerو ترموستات آنتی فریز و اینتر فیس
نصب ،سیمکشی و راهاندازي مدار الکتریکی (قدرت و فرمان) هواساز حجم متغیر با
9

الکتروفن سه فاز ،اینورتر سه فاز ،شیر سه راهه موتوري همراه بابی متال و کلید کنترل
جریان ( )Circuit Breakerو ترموستات آنتی فریز و اینتر فیس و ارتباط با سیستم اعالم

-

2

حریق
11
11
12

ن صب ،لولهک شی و راهاندازي مدار فرمان سی ستم کنترل ف شار و کنترل سطح منبع انب ساط
بسته با کنترلر هاي پنوماتیکی
نصب ،لولهکشی و راهاندازي مدار فرمان یک شیر کنترل بخار با کنترلر ها و اکچویتورهاي
پنوماتیکی
ن صب ،لولهک شی و راهاندازي مدار فرمان یک شیر کنترل آبگرم منبع آبگرم م صرفی کویل
دار با کنترلر ها و اکچویتورهاي پنوماتیکی

61

-

2

-

2

-

2

نصب ،سیمکشی و راهاندازي وسایل و لوازم موردنیاز (با اینورتر و کنترلر ،ترانس دیوسر
13

فشار و  )...براي یک پکیج با دو دستگاه الکتروپمپ دور متغیر جهت تأمین فشار آب یک

-

2

مجموعه
نصب ،سیمکشی و راهاندازي مدار فرمان دو ،سه و یا چهار شیر موتوري با اکوچویترهاي
14

مجزا و با یک کنترلر الکترونیکی سري  2111و تنظیمات هرکدام با استفاده از کی پد کنترلر

-

2

و تست سیستم
نصب و تست وسایل و لوازم و کنترلهاي موردنیاز (اینورتر و کنترلر دما ،ترانس دیوسرهاي
15

-

فشار و  )...براي یک پکیج برودتی با کمپرسور اسکرال بر روي میز آزمایشگاهی

4

بازدید از یک موتورخانه تهویه مطبوع مجهز به سیستم کنترلی هوشمند ()BMS
-

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اح ساس م سئولیت ن سبت به صرفهجویی در م صرف آب و انرژي ،مدیریت م صرف و بهینه سازي ،توجه به محیطزی ست،
اتوماسیون و کنترل هوشمند و تجزیه و تحلیل سیستمهاي مختلف کنترل ،مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی

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

مؤلف

مترجم

سیستمهاي کنترل تأسیسات حرارتی

مهندس محمدرضا کریمی

و برودتی چاپ شانزدهم

مهندس نعمت ا ...اعرابیان

HVAV
Control Systems
Control Systems For
Heating,Ventilating and Air
conditioning

هند بوک کنترل اتوماتیک تأسیسات
ساختمان

ناشر
بهمن برنا
E&FN
SPON

C.P.UNDERWOOD
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1396
1999
1993

Haines,Rojer W.

شرکت HONEYWEEL

سال انتشار

سیف اله
نیکنامی

یزدا

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با تجربه اجرایی و مسلط به سیستمهاي کنترل در تأسیسات تهویه مطبوع
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
تجهیزات آزمایشگاه شامل :کیتهاي مختلف مدارهاي کنترل فشار ،دما ،رطوبت ،سطح و ...تابلوهاي برق با قابلیت نصب
و تغییر مدارات برقی ،انواع کنترلهاي دیجیتال و آنالوگ ،انواع اندازهگیرهاي دما ،فشار ،رطوبت و ...تابلویی و پرتابل (بر
اساس آزمایشگاه  21نفره در  2نفره)
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار و در صورت امکان بازدید از مجتمع تجاري یا مسکونی داراي سیستم کنترلی کامل تهویه مطبوع
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،عملکردي -پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و )...
گزارش فعالیتهاي عملی و...

63

 -17-3درس دینامیک و ارتعاشات

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی عمومی 2

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت دالیل حرکت و بررسی دقیق حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوط و بررسی چگونگی تأثیر محیط
اطراف بر حرکت اجسام

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

سینماتیک ذرات
1

حرکت مستقیمالخط یکبعدي ذره
حرکت منحنی الخط در صفحه در انواع دستگاه مختصات

6

-

حرکت نسبی
سینتیک ذرات
2

روش قانون دوم نیوتن

8

کار و انرژي

-

معادالت ضربه و ممنتوم
سینماتیک اجسام صلب در صفحه
انواع حرکت جسم صلب در فضا
3

تعیین معادالت براي سه نوع حرکت (حرکت انتقالی ،دورانی و مرکب)

11

-

مرکز آنی دوران
شتاب نسبی
معادالت سینتیکی نیرو و گشتاور براي اجسام صلب در صفحه
4

ممان اینرسی جرمی حول یک محور و انتقال محورها
سینماتیک و سینتیک اجسام صلب در فضا

8

-

کار و انرژي
مفاهیم اولیه ارتعاشات
5

مضرات ارتعاشات در سیستمهاي مکانیکی درگیر با جریان سیاالت
فرکانس ،درجات آزادي و سیستمهاي با جرم متمرکز و پیوسته

4

-

فنرها (محاسبه سختی فنر در حالت سري و موازي)
ارتعاشات آزاد سیستمهاي یک درجه آزادي :تعیین معادالت دیفرانسیل حرکت با استفاده
6

از روش قانون دوم نیوتن اصل داالمبر و روش انرژي

6

-

ارتعاشات اجباري :تعیین معادالت براي سیستمهاي بدون استهالک
7

کاربرد ارتعاشات در تأسیسات (لرزهگیر پمپها ،میراگر اثرات کاویتاسیون ناخواسته ،تقابل
سازه و سیال)
64

6

-

معرفی عیوب مرتبط با جریان سیال در تور بو ماشینها
ارتعاش ناشی از جریان سیال Flow Induced Vibration

48

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با مفاهیم اولیه ارتعاشات و کاربرد آن ،توانایی تحلیل حرکت اجسام در حالت پویا و به دست آوردن فرکانس طبیعی
سازهها

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

کتاب دینامیک مریام

مریام ،بولتون ،کریگ

محمدرضا افضلی

جان وایلی و پسران

2115

ارتعاشات مکانیکی

اس اس رائو

بهرام پوستی

متفکران

1397

دانشگاه تهران

1394

تئوري ارتعاشات و کاربرد آن
در مهندسی

منصور نیکخواه بهرامی

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک گرایشهاي دینامیک و ارتعاشات ،طراحی کاربردي و تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس  31نفره استاندارد ،مجهز به ابزار نوشتاري مناسب براي مدرس و Data Video Projector

روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،استفاده از وسایل کمکآموزشی ،پرسش و پاسخ
روش سنجش و ارزشیابی درس
حل مسئله و تمرین ،آزمونهاي مکرر و تدریجی ،آزمون پایانترم
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 -18-3درس آزمایشگاه کنترلکنندههاي منطقپذیر PLC
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز :کنترلهاي تأسیسات تهویه و تبرید
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

1

32

هدف کلی درس :توانایی کار با سنسورها ،رلهها قابلبرنامهریزي و با یک نوع PLC

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف
1
2
3
4
5
6

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

4

بهکارگیري نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برقکار
اتوماسیون صنعتی (نشان دادن انواع سنسور ،ماژول ،بوردهاي کنترلی و )PLC
مفهوم مدار قدرت و فرمان
اجزاء کنترل صنعتی (تعریف سنسور و ترنسدیوسر و ترنسمیتر و )...
اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان موتور سه فاز بهصورت ساده
انواع سیستم کنترل (سیستمهاي کنترل حلقه باز و حلقه بسته و مقایسه آنها و )...
اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان موتور سه فاز بهصورت لحظهاي
مدارهاي منطقی (آشنایی با گیتهاي منطقی  OR ،ANDو)...
اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان موتور سه فاز بهصورت دائم
کنترلرهاي مورداستفاده در صنعت برق ( RTUها و  DCSها)
اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان موتور سه فاز بهصورت لحظهاي و دائم
اجزاي سیستمهاي کنترل صنعتی (راهاندازي)

7

اجتراي نرمافزار  PLCدر مدار قتدرت و فترمان موتور سته فاز بهصتورت چتپگرد و

1

2

راستگرد
8

موتورهاي الکتریکی  ACبا کنداکتورها

1

4

1

4

11

اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان چیلر تراکمی و جذبی

1

2

11

اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان کمپرسورهاي دوضرب

1

2

12

اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان هواسازهاي ژنیک و ...

1

2

1

32

9

اجراي نرمافزار  PLCدر مدار قدرت و فرمان موتور سه فاز بهصورت ستاره  -مثلث
برنامهنویسی  PLC S7 – 033با دستورات پایه (زبان  Laderو )...
اجراي نرمافزار  PLCدر مدارات فرمان و قدرت در سیستمهاي تبرید و تهویه مطبوع

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت و توانایی استفاده از چند نوع سنسور ،قدرت تحلیل سنسور و کار مقدماتی را با یک نوع PLC

66

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

راهنماي جامع ( Step 7جلد اول)

محمدرضا ماهر

شرکت صابکو

1383

راهنماي جامع ( Step 7جلد دوم)

محمدرضا ماهر

شرکت صابکو

1385

Practical Troubleshooting of Electrical
Equipment and Control Circuits

– Mark Brown
Dinesh Patil

British Library

2115

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یا برق و با حداقل  3سال سابقه فعالیت تجربی مرتبط
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
تخته وایتبرد – رایانه – دیتا پروژکتور یا تلویزیون – ست کامل پی ال سی  311و  ...فضاي آزمایشگاهی مناسب با میزهاي
آزمایشگاهی و کارگاهی  2نفره.
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
بهصورت پرسشهاي شفاهی ،حل تمرین ،آزمون عملی ،گزارش کار ،کوئیز و پروژههاي شبیهسازي ...
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 -19-3درس طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات
نظري

عملی

پیشنیاز :طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

تعداد واحد

1

2

هم نیاز:

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :فراگیر پس از گذراندن این درس باید بتواند نقشههاي مکانیکی و محاسبات سیستمهاي تهویه مطبوع و
سیستمهاي برودتی و سردخانهها را با رایانه طراحی و ترسیم نماید تلفات بار حرارتی و برودتی ساختمانها را انجام دهد.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

کاربرد و فضاي برخی از نرمافزارهاي مهندسی تأسیسات و مقایسه نرمافزارهاي دیگر
نرمافزار )(Carrier HAP
نرمافزارهاي  TRANE TRACEو  CHVACو RHVAC

-

4

نرمافزار )(Design Builder

نرمافزار سایزینگ کانال Duct sizer ،دریک پروژه کوچک

-

4

نرمافزار سایزینگ لوله و محاسبات هیدرولیکی )(pipe sizer
نرمافزار انتخاب سایز لوله pipe flow expert

-

نرمافزار  Pipe netجهت آنالیز جریان سیاالت

4

استفاده از یکی نرمافزارهاي فوق دریک پروژه کوچک و تعیین سایز لوله
نرمافزار شبیهساز انرژي builder Design

نرمافزار  Trnsysبهمنظور مدلسازي و بهینهسازي مصرف انرژي
1

نرمافزارهاي انتخاب تجهیزات مربوط به شرکتهاي تولیدي و ...

-

4

نرمافزار  danfoff cool selectorو نرمافزار cool pack

ماژول محاسباتی نرمافزار ( Revitنرمافزار نقشهکشی)
طراحی و محاسبات سیستمهاي لولهکشی ساختمان شامل :آب سرد و گرم بهداشتی،

-

4

سیستم دفع فاضالب ساختمان ،لولههاي رفتوبرگشت سیستم سرمایش و گرمایش و...
طراحی و محاسبه کانالهاي هوا ،نحوه قرارگیري دریچههاي هوا ،انتخاب دریچههاي
هوا ،محل قرارگیري هواساز و نحوه اتصال آن به سیستم کانالکشی ،تفکیک کانالها با
استفاده از رنگهاي مجزا
محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان و ایجاد فضاي موردنظر جهت تحلیل با حرارتی

-

4

ساختمان با نرمافزار Revit

تخصیص رنگها به نواحی مختلف و آنالیز گرمایش و سرمایش
محاسبات بار حرارتی و برودتی با نرمافزار ( E-21IIاستفاده از نرمافزارهاي مشابه و
2

بهروزتر توصیه میگردد)
انتخاب و انجام یک پروژه در گروههاي  1تا  3نفره و محاسبات مربوطه با کمک نرمافزار
carrier hap 9.4
68

-

-

سیستمهاي مختلف تهویه مطبوع ،ویژگیهاي نرمافزار
)Carrier HAP (Hourly Analysis Program

تهیه نقشههاي معماري ساختمانها (پالن فاز دو معماري ،مقاطع طولی و عرضی و
جزییات معماري همزمان با آموزش نرمافزار بهمنظور کدگذاري فضاها)
نصب نرمافزار روي رایانه و اطالعات مربوط به هر پروژه
واردکردن دادههاي آبوهوا با استفاده اطالعات هواشناسی کشورها و شهرها و واردکردن
مشخصات چند شهر مختلف و تهیه خروجی چند نمونه از مشخصات آبوهوا
تعریف دیوارها ،بامها ،سقفها ،پنجرهها ،نورگیرها ،کفها ،پارتیشنها و درها در محیط
نرمافزار و ذخیره هر یک از آنها
واردکردن الزامات تهویه هواي بیرون )(OA Ventilation Requirements

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

تعریف هر فضا )(Space

واردکردن جزئیات روشنایی عمومی ،روشنایی تزیینی ،تجهیزات برقی ،نفرات و تجهیزات

-

1

متفرقه ) (Internal Heatو...
برنامهریزي ) (Scheduleهریک از آیتمها
واردکردن دیوارها ،پنجرهها ،درها ،سایهبانها و  ...در زبانههاي مربوطه (متناسب با
مشخصات پروژه)
جایگزین کردن دادههاي فضاها و چرخاندن هریک از فضاها در نرمافزار (متناسب با
مشخصات پروژه)
ویژگی ابزار رایانهاي ) (Building Wizardبراي ایجاد ساختمانها در نرمافزار HAP

واردکردن دادههاي اجزاي سیستمها و انتخاب سیستم در نرمافزار ( HAPمتناسب با
مشخصات پروژه)
واردکردن دادههاي تجهیزات ( )Equipmentدر نرمافزار ( HAPمتناسب با مشخصات
پروژه)
واردکردن دادههاي تأسیسات مرکزي (( )Plantچیلر ،دیگ و برج خنککن) در نرمافزار
 HAPو مروري بر فرم تأسیسات مرکزي و( ...متناسب با مشخصات پروژه)
واردکردن دادههاي نرخ برق و سوخت در نرمافزار  HAPو قواعد بنیادین هزینههاي
انرژي ،سوخت و تقاضا (متناسب با مشخصات پروژه)

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

3

-

4

تهیه گزارشها (آبوهوا ،طراحی سیستمها ،طراحی تأسیسات مرکزي) ،ایجاد گزارشها
شبیهسازي سیستم ،ایجاد گزارشها شبیهسازي تأسیسات مرکزي ،ایجاد گزارشهاي

-

4

شبیهسازي ساختمان (متناسب با مشخصات پروژه)
تهیه گزارشهاي خروجی موردنیاز جهت طراحی یک یا چند سیستم تأسیسات مکانیکی
(متناسب با مشخصات پروژه)
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت به اهمیت و نقش نرمافزارها را در صنعت تأسیسات و توانایی کار با آنها
69

-

4

-
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
نرمافزار کریر E21-II

مؤلف

مترجم

شرکت کریر

ناشر

سال انتشار

وحید شاه میر

دانشگاه تهران

2121

نرمافزار Revit MEP

حمزه نقویان

نوآور

1398

نرمافزار Revit

قاسم آریانی

نوآور

1399

نرمافزارهاي  TRANE TRACEو

علی نیکو نیا

 CHVACو RHVAC

میثم بارفروش

یزدا

1391

آقا باال فخیم

ناقوس

1395

روح اله واصف

یزدا

1395

محسن ایزد خواه

نوآور

1399

نرمافزار )(Design Builder
نرمافزارهاي )(pipe sizer
pipe flow expert
Pipe net
نرمافزار Duct sizer
نرمافزارهاي ،Trnsys
 danfoss cool selectorو cool pack

شرکت دانفوس

Danfoss Cool

2121

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آشنا با تأسیسات و سوابق کار با نرمافزارهاي فوق
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به تخته هوشمند ،تجهیزات سمعی و بصري و سایت رایانه (بر اساس کالس  21نفره)
روش تدریس و ارائه درس
کارگاهی ،تمرین و تکرار ،مباحثهاي ،کارگروهی
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...گزارش فعالیتهاي کالسی و ارائه پروژه نهایی
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 -21-3درس پروژه
نظري

عملی

پیشنیاز :طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع

تعداد واحد

1

3

هم نیاز :طراحی به کمک نرمافزارهاي تأسیسات

تعداد ساعت

1

-

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی طراحی ،محاسبه و تهیه نقشههاي اجرایی تأسیسات مکانیکی یک ساختمان یا طراحی و ساخت یک
پروژه پژوهشی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

طراحی ،محاسبه و تهیه نقشههاي اجرایی پروژه مرتبط با رشته تأسیسات حرارتی -برودتی
مانند:
ارائه مطالعات فاز یک تأسیسات مکانیکی یک ساختمان بزرگ مسکونی یا اداري یا تجاري
یا آموزشی یا تولیدي یا صنعتی یا بیمارستان یا غیره و طراحی کامل تأسیسات مکانیکی و
ارائه کامل نقشههاي فاز  2به همراه متره و اسناد مناقصه فاز 3
ارائه مطالعات فاز یک تأسیسات یک سردخانه تجاري یا صنعتی ،کشتارگاه و ...باالي صفر،
زیر صفر ،تونل انجماد و  ...و طراحی کامل تأسیسات مکانیکی و ارائه کامل نقشههاي فاز
 2و دیتیل هاي اجرایی

-

-

طراحی یکی از تجهیزات حرارتی یا برودتی مانند دیگ بخار ،برج خنککننده ،هواساز،
کندانسور ،فنکویل و غیره به همراه ارائه محاسبات و نقشههاي ساخت
طراحی یک سیستم سرمایشی یا گرمایشی خورشیدي به همراه ارائه محاسبات و نقشههاي
ساخت
ساخت یک دستگاه مرتبط با رشته به همراه ارائه محاسبات و نقشههاي ساخت
انجام یک پژوهش کاربردي مرتبط با رشته (نوآورانه و خالقانه)
-

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت کامل تأسیسات مکانیکی ساختمان و تسلط بر انجام طراحی و محاسبات یک سیستم حرارتی -برودتی و ارائه
نقشههاي اجرایی تا مرحله ساخت و ایدههاي نوآورانهاي جهت ارتقاء سیستمها

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

مؤلف

کلیه کتب درسی دروس رشته تأسیسات
کلیه کتب تخصصی مرتبط با رشته تأسیسات

71

مترجم

ناشر

سال انتشار

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک باتجربه و سوابق اجرایی مرتبط
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،راهنمایی و هدایت پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
تهیه پایاننامه و ارائه شفاهی پروژه و پاسخ به سؤاالت داوران
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 -21-3درس کارآموزي
نظري

عملی

پیشنیاز :گذراندن حداقل  51واحد

تعداد واحد

1

2

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

241

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

انجام کارآموزي در کارخانههاي بزرگ تولید دستگاههاي تأسیسات حرارت مرکزي و
تهویه مطبوع و یا پروژههاي ساختمانی در حال ساخت که به مرحله اجراي تأسیسات
1

مکانیکی رسیده است و یا پروژههاي نگهداري تأسیسات حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
در ساختمانهاي اداري ،تجاري و یا صنایع که زیر نظر مدرس آگاه و متعهد در محیطی

-

241

سالم ازنظر اخالقی انجام میشود.
توجه شود محل و موضوع کارآموزي نسبت به دوره کاردانی تکراري نباشد.
-

جمع

241

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تأمل و همکاري با یک تیم اجرایی تحت مدیریت واحد ،قدرت تحلیل فرایندهاي اجراي یک هدف ،مسئولیتپذیري ،تعهد
اخالقی و وظیفهشناسی در انجام کار.

ج -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  3سال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه تأسیسات
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارزیابی دان شجو تو سط سرپر ست کارآموزي در محل کارآموزي و اخذ گزارش از دان شجو تو سط مدرس مربوط و انجام
دفاعیه دانشجو تحت نظر مدرس کارآموزي انجام میشود.
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 -22-3درس استاتیک و مقاومت مصالح
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی تحلیل نیرویی و طراحی قطعات و سازههاي باربر

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مفاهیم پایه
تعریف علم مکانیک ،تقسیمبندي علم مکانیک و تعریف استاتیک
واحدهاي جرم ،طول ،زمان و نیرو در سیستمهاي بینالمللی و سایر سیستمها
1

قوانین نیوتن

3

کمیتهاي اسکالر و برداري

-

انواع بردارها و بردار یکه
قانون گرانش نیوتن
سیستمهاي نیرویی
تعریف نیرو ،واحدهاي آن در سیستمهاي مختلف و تبدیل آن به یکدیگر
اصل انتقالپذیري نیرو
2

تجزیه نیرو به مؤلفههاي آن در مختصات دوبعدي قائم و سهبعدي متعامد
نوشتن نیروها بهصورت برداري و برحسب مؤلفههاي یکه محورهاي مختصات

5

-

محاستتتبه نیروي برآیند ناشتتتی از ترکیب چند نیرو و تعیین اندازه و زاویه نیروي برآیند
نسبت به محور افقی به روش ترسیمی ،جبري و هندسی
گشتاور و تعادل
مفهوم گشتاور
گشتاور نیرو حول یک محور و گشتاور حول یک نقطه
فرمول مربوط به محاسبه گشتاور بهصورت اسکالر و برداري
قضیه واریگنون
3

گشتاور زوج نیرو

8

مفهوم تعادل
ترسیمه جسم آزاد
انواع تکیهگاهها در حالت دوبعدي
تعادل ذره در حالت دوبعدي
تعادل اجسام در حالت دوبعدي
4

مرکز هندسی و بارهاي گسترده
74

-

مفهوم بار گسترده و انواع آن (خطی-سطحی -حجمی)
مفهوم مرکز ثقل ،مرکز جرم ،مرکز هندسی و روابط آن
نحوه محاسبه مرکز هندسی اشکال پایه

5

گشتاور اول سطح

-

نحوه محاسبه مرکز هندسی اجسام مرکب
نحوه محاسبه نیروي نقطهاي معادل و مرکز بار در بارگذاري گسترده خطی
گشتاور دوم سطح
مفهوم گشتاور دوم سطح و روابط مربوط به آن
5

نحوه محاسبه ممان اینرسی اشکال پایه

5

قضیه محورهاي موازي

-

نحوه محاسبه ممان اینرسی اشکال مرکب توضیح
تنش و کرنش
تعریف مقاومت مصالح و هدف از یادگیري آن
مفهوم تنش در اجسام شرح
فرمول مربوط به تنش قائم و واحد تنش در سیستمهاي متریک و اینچی
6

تنش برشی توضیح
برش ساده و مضاعف در اتصاالت (پیچ ،پین و پرچ) و فرمول مربوط به آن

8

-

مفهوم کرنش عمودي و روابط مربوط به آن
منحنی تنش-کرنش عمودي مربوط به مواد نرم و ترد شرح
مدول یانگ ،قانون هوک ،تنش مجاز ،تنش نهایی ،ضریب اطمینان
تغییر مکان ایجادشده در اعضاي تحت بارمحوري
تنش برشی ناشی از گشتاور پیچشی
مفهوم گشاور پیچشی و تنش برشی ایجادشده توسط آن در مقاطع دایرهاي شکل
7

روابط مربوط به محاسبه تنش برشی ناشی از گشتاور پیچشی در مقاطع دایرهاي شکل و
توزیع تنش در مقاطع دایرهاي توپر و توخالی

7

-

زاویه پیچش و فرمول مربوط به آن براي مقاطع دایرهاي شکل
کرنش برشی و رابطه بین تنش برشی و کرنش برشی
تنش خمشی
8

مفهوم گشتاور خمشی و تنش خمشی ناشی از آن در تیرها
روابط مربوط به محاسبه تنش خمش در تیرهاي تحت ممان خالص توضیح

7

-

مفهوم شعاع انحناي تیر و روابط مربوط به محاسبه آن
48

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
درک اهمیت مقاومت مصالح به کار گرفتهشده در ساخت تجهیزات و توانایی محاسبات مربوط به فونداسیون ،ساپورت و
شاسیها در انتقال و استقرار دستگاهها ،تجهیزات و لولهها بهکارگیري در پروژه
75

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
استاتیک
استاتیک

مترجم

مؤلف

ناشر

فردیناند پی.بییر ،اي راسل

ابراهیم واحدیان -

نشر علوم

جانستون ،دیوید اف .مازورک

فرشید واحدیان

دانشگاهی

بهرام پوستی

متفکران

جی ال مریام
ال جی کریک

سال انتشار
1398
1393

فردیناند پی.بییر ،اي راسل
مقاومت مصالح

جانستون ،جان تی .دي ولف ،دیوید

بهرام پوستی

متفکران

1393

اف .مازورک
John Wiley
& Sons; 8th
Engineering
Mechanics: Statics

Vector Mechanics
For Engineers
MECHANICS OF
MATERIALS

J. L. Meriam, L. G. Kraige,
Jeffrey N. Bolton

Ferdinand P. Beer, E. Russell
Johnston, David F. Mazurek,
Phillip J. Cornwell, Elliot R.
Eisenberg
Ferdinand P. Beer, E. Russell
Johnston. Jr, John T. Dewolf
David F. Mazurek

Edition,
Student
International
Version
edition
McGraw-Hill
Education; 11
edition
McGraw-Hill
;Education
7th edition

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرک فوقلیسانس مکانیک و باالتر و مسلط به مباحث استاتیک و مقاومت مصالح
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله ،پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی یا کتبی در ابتداي هر جلسه ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سؤال و مسئله ،آزمون پایانترم

76
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2115
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 -23-3درس آزمایشگاه مقاومت مصالح
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز :استاتیک مقاومت مصالح

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

1

32

هدف کلی درس :توانایی به کارگیري مباحث مقاومت مصالح در ساخت تجهیزات تأسیساتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

کشش و فشار

-

4

2

پیچش االستیک

-

4

3

تست ضربه

-

2

4

خمش االستیک متقارن تیرها

-

2

5

خمش االستیک نامتقارن تیرها

-

2

6

خستگی

-

4

7

سختی سنجی برینل

-

4

8

پیچش مقاطع توخالی جدار نازک

-

4

9

کمانش ستونها

-

2

11

ضریب پوآسون

-

2

11

فنر با سختیهاي مختلف

-

2

-

32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
درک اهمیت مقاومت ،میزان خستگی ،ضربهپذیري و ...مواد در ساخت تجهیزات تأسیساتی

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

مؤلف

ناشر

مترجم

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مجتبی معصوم نژاد

حقشناس

آزمایشگاه مقاومت مصالح

بهزاد خورشیدي

نشر کتاب دانشگاهی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

اردشیر احمدي

دانشگاه آزاد اسالمی (تهران)،
واحد جنوب

استفاده از راهنماي دستگاهها و
دستور کار آزمایشگاه
77

سال انتشار
1392
1387
به بعد

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس  15نفر در آزمایشگاه مجهز به کلیه تجهیزات آزمایشگاهی
روش تدریس و ارائه درس
آزمایشگاهی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارائه گزارش فعالیت ،پرسش شفاهی ،آزمون کتبی ،آزمون شناسایی و عملی
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 -24-3درس طراحی تأسیسات بیمارستان
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز :طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلی درس :کسب توانایی تشریح تجهیزات تأسیساتی بیمارستان و انجام طراحی بخشهاي مختلف

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

عملی

نظري
کلیات و مباحث عمومی
الزامات عمومی شامل :رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان (مباحث  17 ،16 ،14 ،3و

1

مبحث )19

-

مالحظات در طراحی تأسیسات مکانیکی شامل:
حفاظت تجهیزات در برابر زلزله
حفاظت تجهیزات در برابر آتش
حفاظت تجهیزات در برابر دود
مسیر عبور لولههاي گازهاي طبی
1

خطرات فیزیکی (مانند محدودیت در دماي سیستم گرمایش ،گازهاي قابل اشتعال ،گاز
بیهوشی ،تجهیزات الکتریکی و )...

3

بهینهسازي مصرف انرژي و اقتصادي بودن طرح

-

انعطافپذیري و پایداري در انتخاب سیستمها
کن تترل عف تونت در قس تمتهاي آلوده مثل اتاقهاي بیماريهاي عف تونی ،س ترویسهاي
بهداشتی و  ...با کنترل جریان هوا و توزیع هوا
مالحظات مربوط به صداي دستگاهها نظیر فن کویل ،اگزاست فنها ،سرعت جریان هوا
و...
حفاظت تجهیزات در برابر زلزله
سیستمهاي تهویه مطبوع ،تعویض هوافضاهاي بیمارستانی
طراحی درمانگاه و کلینک ها ،بخش بستري ،مراقبتهاي ویژه ،مراقبتهاي ویژه قلب،
مراقبتهاي متوسط قلب ،بخش زایمان ،بخش اعمال جراحی ،بخش اورژانس ،بخش
2

مراقبتهاي ویژه نوزادان ،بخش استریل مرکزي ،بخش آزمایشگاه ،رختشويخانه و
خدمات اداري و پشتیبانی
طراحتی و محاستبات مربوط به لولهکشتی بخار ،کنتدانس و تجتهیزات بخار (مبدلها،
دستگاههاي استرلیزاسیون ،خشککنهاي بخاري لباس و البسه ،اتوکالوها و )...
حل تمرینهاي کالسی در هریک از موارد فوق

3

2

4

طراحی گازهاي طبی
79

1

4

مشخصات و کاربرد گازهاي طبی در بیمارستان
نوع گاز و تعداد خروجی موردنیاز در هر بخش و فضا
محاسبات مربوط به سایز لولههاي :اکسیژن ،گاز بیهوشی ،خط ساکشن ،هواي فشرده
طراحی ایستگاه سیستم مرکزي توزیع گازهاي طبی

2

8

مزایاي سیستم مرکزي توزیع گازهاي طبی
نکات ایمنی و دستورالعملهاي تأسیسات الکتریکی در خطوط انتقال
دستگاههاي توزیع و کنترلهاي مربوطه
دستگاه توزیع اکسیژن (رگالتور ،شیرها و اندازهگیرهاي فشار و )...
2

دستگاه توزیع گاز بیهوشی و نکات ایمنی

4

ایستگاه تهیه هواي فشرده و دستگاههاي مربوطه
ایستگاه تولید خالء (پمپ خالء و تجهیزات ایستگاه)
کدها و استاندارد گازهاي طبی

1

-

ترسیم عالئم اختصاري لولهها و اتصاالت گازهاي طبی در نقشهها

1

-

تأسیسات بهداشتی و فاضالب بیمارستان
اصول و قوانین مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان
ویژگیها و خطرات فاضالبهاي بیمارستانی
(مواد شیمیایی خطرناک ،فاضالبهاي عفونی ،ایزوتوپها و مواد رادیواکتیو و )...
4

جداسازي فاضالبهاي بخشهاي مختلف از بخشهاي پشتیبانی واداري و...
روشهاي جداسازي سیستمهاي جمعآوري فاضالب در بخشهاي مختلف

2

4

بیخطر سازي فاضالب قبل از دفع به شبکه شهري و چاههاي جذبی
طراحی پیشتصفیه و تصفیهخانه فاضالب بیمارستان
دستگاهها و سیستمهاي تصفیه فاضالب
دفع زبالههاي بیمارستانی
مدیریت تفکیک زباله
انواع زبالهها و مقدار آنها
5

دستگاههاي زبالهسوز

1

دستورالعملهاي محیطزیستی

4

انواع فیلترهاي دستگاههاي زبالهسوز
تعیین ظرفیت حرارتی مشعل دستگاههاي زبالهسوز و انتخاب از کاتالوگها
پروژه:
6

طراحی و محاسبات یک بیمارستان در سطح چهار (بیمارستان منطقهاي)

-

21

طراحی و ترسیم کلیه نقشههاي تأسیسات مکانیکی
16

جمع

81

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اح ساس م سئولیت ن سبت به خطرات محیطزی ستی حا صل از دفع فا ضالب و زباله بیمار ستانی ،اهمیت طراحی ،نظارت و
اجراي تأسیسات بیمارستانها و مراکز درمانی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
طراحی سیستم تهویه مطبوع
بیمارستانها و مراکز درمانی
استاندارد برنامهریزي و طراحی
بیمارستانهاي ایمن
طراحی بناهاي درمانی جلد یک
الی دوازده

مؤلف

مترجم

انجمن  ashraeامریکا
سازمان برنامه و بودجه

ناشر

ابراهیم بیگی

یزدا

معاونت توسعه

وزارت بهداشت و

مدیریت و منابع

آموزش پزشکی
انتشارات سازمان

سازمان برنامه و بودجه

برنامه و بودجه
روح اله واصف

 HAND BOOK ASHRAEانجمن  ashraeامریکا
APPLICATION

نیره شمشیري

یزدا

راهنماي کشوري مدیریت
فاضالب بیمارستانی

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد مکانیک با سوابق تجربی کار در حیطه تأسیسات بیمارستانی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،پرسش و پاسخ ،طرح پروژه گروهی ( 2تا  3نفره)
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  )...ارائه پروژه و دفاعیه از پروژه
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 -25-3درس سوخت و احتراق

نظري

عملی

پیشنیاز :ترمودینامیک 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی با انواع سوختها و اصول احتراق سوختها و کاربردهاي احتراق باألخص در مشعلها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
سوختها
انواع سوختها  -انواع هیدروکربنها

نظري

عملی

1/5

-

سوختهاي جامد
2

زغالسنگ :طبقهبندي  -آنالیز تقریبی و نهایی  -تصفیه و نگهداري

1/5

-

زغال چوب – کک
سوختهاي مایع
3

چگالی – لزجت  -نقاط روشنی ،اشتعال و سیالن – فراریت  -اعداد اکتان و ستان
نفت خام :استخراج – پاالیش – برشها – طبقهبندي

2

-

الکلها
4

سوختهاي گازي

1

گاز طبیعی  - LNG - CNG -گاز نفت LPG -

-

استوکیومتریک احتراق
معادله واکنش  -موازنه معادله  -اجزاي هوا  -احتراق کامل و ناقص  -محصتتوالت احتراق
5

ناقص  -نسبت هوا به سوخت  -درصد هواي تئوري  -درصد هواي اضافه  -مخلوط رقیق

6

-

و غنی  -نسبت همارزي  -دماي اشتعال  -نقطه شبنم محصوالت احتراق  -آنالیز خشک و
مرطوب محصوالت احتراق
ترمودینامیکی احتراق
6

آنتالپی تشتتکیل  -دماي شتتعله آدیاباتیک  -آنتالپی احتراق – انرژي داخلی احتراق – ارزش

6

-

حرارتی باال و پایین – بازده احتراق
شعله
پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته – شعله آرام و آشفته
7

شعله پیش آمیخته آرام :جبهه ،سرعت و ضخامت شعله – شعله ثابت ،پایدار و برخا سته

4

-

خاموشی وزشی – بازگشت شعله – فاصله خاموشی – حدود اشتعالپذیري
شعله غیر پیش آمیخته آرام :ساختار شعله – طول شعله
شیمیایی احتراق
8

معادله کلی واکنش و معادالت مقدماتی  -مواد واسطه پایدار و ناپایدار  -مکانیزم واکنش -
مکانیزم زلدویچ  -مکانیزم ساده احتراق متان  -انفکاک  -اثر دما و نسبت همارزي بر
82

6

-

محصوالت احتراق  -تعادل شیمیایی  -واکنشهاي تعادلی  -ثابت تعادل شیمیایی  -واکنش-
هاي تعادلی همزمان
مشعلها
9

مشعلهاي سوخت گازي ،مایع و جامد – مشعلهاي پیش آمیخته و نفوذي – هواي اولیه و
ثانویه – مشعلهاي اتمسفري و فشار باال – مکش طبیعی و اجباري – مشعلهاي اتمایزر و

4

-

تبخیري – انواع انژکتورها – مشعلهاي ترکیبی
32

جمع

-

ب – مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع سوختها و کسب مهارت در بهکارگیري سوختهاي متداول و کسب توانایی محاسبه حرارت تولیدشده در
اثر احتراق سوختهاي مختلف

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

An Introduction to Combustion

S. R. Turns

McGraw Hill

2112

Principles of Combustion

K. K. Kuo

Wiley

2115

سوخت و احتراق

کامران مبینی

شرح

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی یا کتبی در ابتداي هر جلسه ،حداقل دو آزمون کتبی شامل سؤال و مسئله ،آزمون پایانترم
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 -26-3درس مدیریت بهرهوري انرژي
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :توانایی طراحی سیستم بهرهور با راندمان باال و ممیزي سیستمهاي تأسیساتی در حال کار و کاهش مصرف
انرژي

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

وضعیت کلی منابع انرژي در جهان – قارههاي مختلف – ایران
وضعیت مصرف انرژي در جهان – قارههاي مختلف – ایران.
تفاوت مصرف انرژي در بخش صنعت ،حملونقل و ساختمان
1

ارتباط شاخصهاي اقتصادي مانند  GDPبا سرانه مصرف انرژي در کشورهاي مختلف

1

3

مقایسه وضعیت مصرف انرژي در کشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته
بررسی و گزارش وضعیت انرژي دریکی از شهرهاي ایران
تعریف و انتخاب یک پروژه براي این درس در گروههاي  2تا  3نفره
مفهوم مدیریت مصرف انرژي
2

واحدهاي اندازهگیري مرتبط با مدیریت انرژي
مفاهیم اقتصتتادي پایه (مانند دوره بازگشتتت ستترمایه یا  )Payback Periodدر مورد

1

1

مدیریت انرژي
تجهیزات انرژي بر در تأسیسات
تأثیر انتخاب نوع و ظرفیت صحیح تجهیزات در مصرف انرژي ساختمان
3

محاسبه یک پروژه نمونه با چند نوع تجهیز مختلف و تفاوت مصارف سالیانه انرژي
تأثیر نرخ حاملهاي انرژي در انتخاب سیستمهاي مختلف تهویه مطبوع

1

3

تحلیل و ارائه قبوض برق و گاز در دورههاي سرما و گرما در پروژههاي مختلف
موارد فوق را در پروژه بررسی و گزارش تهیه شود.
4

ممیزي انرژي

1

انواع ممیزي انرژي و کاربردهاي هریک از آنها

1

روشهاي بهینهسازي مصرف انرژي در بویلرها:
تأثیر نصب تایمرهاي ساعتی براي کاربريهاي اداري
نقطه بهینه روشن/خاموش شدن بویلر ()Optimum start/stop
5

روش کنترل دماي آسایش بر پایه دماي هواي خارج
تأثیر اندازهگیري دماي برگشت بویلر بر کنترل دماي قطع و وصل بویلر
روشهاي ارزیابی راندمان بویلرها
توربوالتور و تأثیرات نصب آن در بویلرها
84

1

6

بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
تأثیر احتراق کامل و ناقص در مصرف سوخت
تأثیر میزان هواي تازه بر مصرف انرژي بویلر
نسبت هوا به سوخت ()Air-Fuel Ratio
6

1

دستگاه آناالیزر محصوالت احتراق

3

تحلیل و ارائه گزارش از پارامترهاي قرائتشده بر روي دستگاه آناالیزر و تأثیر هریک بر
میزان مصرف انرژي
بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
با خاصیت دودکشی ( )Stack effectو تأثیر آن بر نحوه کارکرد بویلرها
7

روشهاي کنترل میزان مکش ( )Draft controlبراي بهینهسازي مصرف انرژي بویلرها
تأثیر و نحوه کارکرد  Flue damperو  Barometric damperدر سیستمهاي حرارتی

1

3

بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
بلودان بویلر بخار
8

تأثیر بلودان سطحی و تحتانی در بویلرهاي بخار و مصرف انرژي
تأثیر کنترل کیفیت آب تغذیه دیگهاي بخار جهت کاهش نرخ بلودان

1

3

تحلیل یک نمونه گزارش
محاسبه میزان انرژي موردنیاز براي تولید بخار (مثالی را در کالس حل شود)
محاسبه و تحلیل تأثیر از بین بردن نشتیهاي سیستم بخار در کاهش مصرف انرژي
9

1

عملکرد تلههاي بخار.

3

بررسی تأثیر عملکرد صحیح تلههاي بخار
بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
روشهاي مدیریت مصرفتی انترژي در چیلرها روش محتدود کردن کارکرد چیتلر بر
پایه دماي هواي خارج
محدود کردن کارکرد چیلر بر پایه آنتالپی هواي خارج
تأثیر نصب تایمرهاي ساعتی براي کاربريهاي اداري
تعریف نقطه بهینه روشن/خاموش شدن چیلر ()Optimum start/stop
تأثیر دماي آب رفت چیلر در مصرف انرژي
11

1

تأثیر کنترلر اتوماتیک دماي رفت در چیلرها

6

تأثیر تمیزي لولههاي کندانسور چیلرهاي آبی در مصرف انرژي
تأثیر تمیزي کویل کندانسور چیلرهاي هوایی در مصرف انرژي
تأثیر عدم شارژ مناسب مبرد چیلرهاي تراکمی در میزان مصرف انرژي
پارامترهاي تأثیرگذار چیلرهاي جذبی در مصرف انرژي
چکلیستتت کاملی از پارامترهاي تأثیرگذار بر مصتترف انرژي ستتیستتتمهاي برودتی و
تجهیزات مربوطه مانند برجهاي خنککن در خصوص پروژه ،تهیه و تأثیر
11

سیستمهاي ذخیره حرارتی ( )Thermal Storageو آیس بانکها
تأثیر سیستمهاي ذخیره حرارتی بر مصرف انرژي ساختمان
85

1

3

محاسبه تأثیر نصب سیستم ذخیره حرارتی در پروژه تعریفشده
بهرهوري مصرف انرژي در هواسازها:
روش استفاده حداکثري از هواي خارج
میزان بهینه استفاده از هواي خارج با استفاده از کنترلکنندههاي تهویه مطبوع
12

استفاده از سیستمهاي بازیابی انرژي اگزاست

1

استفاده از آنتالپی کنترل در هواسازها

3

کاهش استفاده از گرماي اضافی براي حفاظت از یخزدگی
تأثیر استفاده از سیستمهاي حجم متغیر هوا ( )VAVدر کاهش مصرف انرژي
بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
مدیریت انرژي الکتریکی در ساختمانها
شناسایی تجهیزات انرژي بر در تأسیسات مانند پمپها ،فنها و کمپرسورها و تهیه لیست
13

آنها در پروژه

1

تحلیل و تشریح متغیرهاي تأثیرگذار بر مصرف انرژي در هریک از تجهیزات

3

روشهاي کاهش و مدیریت انرژي الکتریکی در فنها و پمپها
بررسی موارد فوق در پروژه و تهیه گزارش
14
15

تکنیکهاي تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژي در طراحی سیستم هیدرونیک ساختمان
نرمافزارهاي شبیهسازي مصرف انرژي
شبیهسازي یک ساختمان نمونه با یکی از نرمافزارها
جمع

1

1

2

9

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت نقش متخ صص تأ سی سات در کاهش و مدیریت بهرهوري انرژي در صنعت ساختمان و به کاربردن راهکارهاي
فراگرفته

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
ممیزي انرژي در سیستمهاي ساختمانی
Ashrae Handbook-Air Conditioning
systems & Equipment
Energy efficiency manual
& Hydronic system design
Operation

مؤلف
سورنا ستاري

مترجم

ناشر
هزاره سوم

سال انتشار
1388

ASHRAE

ASHRAE

2118

Donald R.
Wulfinghoff
Erwin G.
Hansen

Energy institute
press

1999

McGraw Hill

1985

86

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با سوابق تجربی کار در حیطه تأسیسات
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و کالس مجهز به تخته و تجهیزات سمعی و بصري و یا سایت رایانه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...گزارش پروژهها
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 -27-3درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
نظري

عملی

پیشنیاز :دینامیک و ارتعاشات

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :ک سب توانایی تجزیه و تحلیل سی ستمهاي دینامیکی و ارتعا شی و نقش ارتعا شات در تخریب سی ستمها و
سازههاي ساختمانی و پیشنهاد راههاي جلوگیري از آن

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

جرم و فنر

-

2

2

ارتعاشات آزاد پیچشی

-

2

3

ارتعاشات پیچشی با استهالک ویسکوز

-

4

4

آونگ ساده و مرکب

-

2

5

ارتعاشات عرضی تیرها و تعیین فرکانس طبیعی و شکل مود هاي آن

-

4

6

سرعت بحرانی محورهاي دوار

-

4

7

باالنس استاتیکی و دینامیکی

-

4

8

نیروي گریز از مرکز

-

2

9

گاورنر

-

2

11

شتاب ژیروسکوپی

-

2

11

اندازهگیري شتاب کوریولیس

-

4

-

32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجزیه و تحلیل سیستمهاي دینامیکی و ارتعاشی و نقش ارتعاشات در تخریب سیستمها و سازههاي ساختمانی و پیشنهاد
راههاي جلوگیري از آن

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

مؤلف

ناشر

مترجم

دستور کار آزمایشگاه دینامیک

محمدتقی امیدوار-

دانشگاه صنعتی

ماشینها و ارتعاشات

مریم هویت طلب

شریف

کتاب دینامیک مریام

مریام ،بولتون ،کریگ

کتاب دینامیک و ارتعاشات

حسین اسالمی بهارلو

محمدرضا افضلی
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سال انتشار
1395

جان وایلی و پسران

2115

دیبا گران تهران

1391

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
فضاي آزمایشگاهی به متراژ حداقل  31مترمربع و مجهز به تجهیزات مربوط به هر یک از آزمایشهاي فوقالذکر ،ابزار
نوشتاري مناسب براي مدرس و Data Video Projector

روش تدریس و ارائه درس
آزمایشگاهی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارائه گزارش فعالیتها و آزمایشها ،آزمون کتبی و عملی
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 -28-3درس انرژيهاي تجدید پذیر
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :تجزیه و تحلیل عملی انرژيهاي تجدید پذیر و کاربردهاي آن

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مفهوم انرژيهاي تجدید پذیر و انواع آن
1

نمونههاي اجراشده در دنیا آشنا و بررسی مزایا و معایب آن
انجام یک پروژه در گروههاي  2تا  3نفره در خصوص بررسی ،طراحی و محاسبات یک

1

3

نوع انرژي تجدیدي پذیر در پروژه
ویژگی انرژي تجدید پذیر بادي و پارامترهاي انتخاب آن
2

بررستی وضتعیت کنتونی منتابع انترژي بادي در ایران ،فرصتتها و محتدودیتتها در

1

3

بهکارگیري این انرژي همراه با مثال
ویژگی انرژي تجدید پذیر زمینگرمایی و پارامترهاي انتخاب آن
3

بررسی وضعیت کنونی منابع انرژي زمینگرمایی در ایران و فرصتها و محدودیتها در

1

3

بهکارگیري این انرژي همراه با مثال
ویژگی انرژي تجدید پذیر بیوماس و پارامترهاي انتخاب آن
4

بررستتی وضتتعیت کنونی منابع انرژي بیوماس در ایران و فرصتتتها و محدودیتها در

1

3

بهکارگیري این انرژي همراه با مثال
ویژگی انرژي تجدید پذیر امواج دریا و پارامترهاي انتخاب آن
5

برر سی و ضعیت کنونی منابع انرژي امواج دریا در ایران و فر صتها و محدودیتها در

1

3

بهکارگیري این انرژي
ویژگی انرژي تجدید پذیر خورشیدي و پارامترهاي انتخاب آن
6

بررسی وضعیت کنونی منابع انرژي خورشیدي در ایران و فرصتها و محدودیتها در

1

3

بهکارگیري این انرژي همراه با مثال
عملکرد آبگرم کنهاي خورشیدي ،محاسبه ظرفیت و انتخاب تجهیزات آن
7

2

ترسیم فلودیاگرام سیستم

6

اعمال موارد فوق در پروژه
8

مشخصات و کاربرد سیستمهاي فتوولتائیک (متصل به شبکه – منفصل به شبکه) همراه

2

6

9

انواع نیروگاههاي خورشیدي حرارتی و فتوولتائیک

2

1

11

کاربرد نیروگاهی و غیر نیروگاهی انرژيهاي تجدید پذیر در صنعت

1

1

با مثال

91

11

باطريها و ذخیرهسازي انرژي

1

انتخاب باطري با ظرفیت مناسب براي پروژه

3

بررسی و محاسبه انواع شدت تابش خورشیدي مستقیم و زوایاي مربوط بهشدت تابش
12

خورشیدي و روابط آنها ،با توجه به طول و عرض جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل

2

6

پروژه میزان شدت تابش خورشیدي در فصول مختلف
13

تهیه نقشهها و محاسبات مربوط به یک پروژه در خصوص بهرهگیري از یک انرژي تجدید
پذیر و گزارش آن
جمع

1

9

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ایجاد تغییر نگرش در طبیعت ،تقویت خالقیت و نوآوري ،آشنایی با مفاهیم جدید ،افزایش دقت و برنامهریزي در انتخاب
تجهیزات بهمنظور کاهش میزان انرژي و حفظ محیطزیست.

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Solar Engineering
of Thermal Processes

مهندسی خورشیدي فرآیندهاي
حرارتی ( 1اصول و مبانی) (از
فصل  1تا  11کتاب التین)
انرژيهاي تجدید پذیر

مؤلف

ناشر

مترجم

Solar Energy
Laboratory
University of
Wisconsin-Madison

John A. Duffie
and William A.
Beckman

ویلیام آ بکمن،

مهران دیبا،

جان آ دافی

طاهري ،مختاري

صابر فرخی سورکی

نوآور

آزاد فر

نیما فر -رضا آزاد

91

سال انتشار
1981

1394

1398

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی انرژيهاي تجدید پذیر یا مهندسی مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  31نفره و مجهز به ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کارگاهی
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...پوشه مجموعه
کار ،ارائه تحقیق
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 -29-3درس آزمایشگاه انرژيهاي تجدید پذیر
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز- :
هم نیاز :انرژيهاي تجدید پذیر

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

1

32

هدف کلی درس :یادگیري روشهاي اندازهگیري کمیتهاي فیزیکی مرتبط با انرژيهاي تجدید پذیر

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

-

2

-

4

-

4

4

اندازهگیري سرمایش خورشیدي

-

4

5

اندازهگیري پارامترهاي خودروهاي خورشیدي

-

4

6

ساخت و تست دیسک اجرایی براي جایگزین آزمایشگاهی توربینهاي بادي

-

4

-

4

8

اندازهگیري درجه حرارت در عمقهاي مختلف زمین جهت تعیین میزان زمینگرمایی

-

2

9

بررسی پارامترهاي مختلف بر روي اتاقک صفر انرژي

-

4

11

بازدید از نیروگاه ه خورشیدي و ارائه گزارش

-

-

-

32

1
2
3

7

طرز استفاده از وسایل اندازهگیري (پیرانومتر ،ترموکوپل و  )...و کالیبره کردن آنها
اندازهگیري توان و تعیین راندمان کلکتور هاي خور شیدي آبگرم تحت زوایاي مختلف با
بهرهگیري از پایه متغیر با  31درجه آزادي
اندازهگیري و تعیین پارامترهاي الکتریکی ماژول فتوولتائیک (جریان ،ولتاژ و توان) تحت
زوایاي مختلف با بهرهگیري از پایه متغیر تحت شرایط آف گرید

اندازهگیري و تعیین پارامترهاي خروجی (جریان ،ولتاژ وتوان) براي توربین بادي با جریان
هوا تحت سرعتهاي متفاوت باد.

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
به کارگیري روشهاي اندازهگیري کمیتهاي فیزیکی مرتبط با انرژيهاي تجدید پذیر

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
آزمایشهاي عملی انرژيهاي نو

مترجم

مؤلف

ناشر

عبدالرزاق کعبی

سازمان بهینهسازي مصرف

نژادیان

سوخت کشور،

93

سال انتشار
1392

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکترا در مهندسی انرژيهاي تجدید پذیر ،مهندسی انرژي ،مهندسی مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
ابزارهاي اندازهگیري دما ،فشار ،سرعت و دبی هوا ،شدت تشعشع ،ولتاژ جریان و ،...باتري خورشیدي ،پنل خورشیدي،
اینورتر خورشیدي ،شارژ کنترلر خورشیدي ،باطري ،سیستم نصب کابل و سایر ملزومات ،کلکتور خورشیدي ،پمپ ،مخزن
ذخیره و سایر ملزومات ،دیسک توربین بادي آزمایشگاهی ،الکتروفن دور متغیر و کانال هوا
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،آزمایشگاهی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارائه گزارش فعالیت ،پرسش شفاهی ،آزمون کتبی ،آزمون شناسایی و عملی
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 -31-3درس مواد و مصالح در تأسیسات
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :شناخت انواع مواد غیرفلزي و ویژگیهاي آن

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

آب:
ناخالصیهاي آبهاي طبیعی ،آبهاي سخت ،تجزیه آبها با روشهاي مختلف فیزیکی
1

و شیمیایی ،شیرین کردن آب دریاها ،جرم گرفتن دیگهاي بخار و روشهاي جلوگیري

4

1

از آن ،کف کردن آب در دیگها ،زنگ زدن در آبهاي طبیعی ،آب مورداستفاده شهرها،
تصفیه کردن ،انعقاد کردن ،صاف کردن ،کلر دادن
سوختها:
با انواع سوختهاي جامد ،زغالسنگ و موارد استفاده آن ،تطبیق سوختهاي مایع ،نفت
2

سفید ،بنزین ،خاصیت ضدضربه بنزین ،نفتها ،پاالیش نفتها ،ساختمان شیمیایی نفت،

4

1

تصفیه نفت خام ،تقطیر جزءبهجزء کراکینگ ،سوختهاي گازي ،گاز طبیعی ،گاز ماشین،
گاز آب
روغنها:
کاربرد انواع روغنهاي آلی و معدنی ،مواد ا ضافی ،روغنهاي م صنوعی ،روغنها و انواع
3

گریسهاي سیلیکونی ،کلسیم ،سدیم و لیتیم و همچنین گریسهاي آلومینیم ،باریم و غیر
صتتابونی ،...خواص روغنها ازجمله کمیتهایی چون ستتنگینی ،ویستتکوزیته ،شتتاخص

5

1

وی سکوزیته ،شماره کک ،رنگ و ثبات در مقابل اک سیدا سیون ،نقطه ریزش ،کدر شدن،
اشتعال و احتراق
خاکها:
کائولن یا خاک چینی ،خاک سفال ،خاک نسوز ،نقطه گداز خاکها ،بنتونیت را بشناسد .با
4

خواص خاکها شامل جذب سطحی ،خا صیت شکن پذیري و شی شهاي شدن خواص
شتتیمیایی ،مفاهیم خواص دیرگدازها ،طرز ستتاختن آجرهاي دیرگداز ،آجرهاي نستتوز،

5

1

آجرهاي آلومینیومی ،آجرهاي ستتیلیستتی ،آجرهاي منیزیت ،آجرهاي دولو میتی و الکلی،
آجرهاي کرومیت ،کربن و کربور اندوم
5
6

شیشه:
انواع ساختمان شیمیایی شیشه ،شیشههاي مقاوم در مقابل حرارت ،شیشههاي رنگین
مواد مصنوعی:
خواص عمومی مواد مصنوعی شامل ترموستها و ترموپالستها
95

3

1

5

1

تروموست ها :شامل رزینهاي فنل و ترکیبات آن ،آمینو پالستیکها ،پلی استرون ،رزینهاي
الکیو ،پالستیکهاي اپوکسی ،سیلیکونها ،مهیاکردن مواد پالستیکی
ترموپالستتتت ها :شتتتامل پالستتتتیکهاي پلی اولیتین ،پالستتتتیکهاي پلی استتتتیرون و
پالستتتیکهاي وینل ،پالستتتیکهاي فلوروکربن ،رزینهاي پلی آمید ،پلی کربنات و متال،
پالستتتیکهاي الکتروپلیک ،پلی اورتان ،پلی ستتیلیفون ،پلی فیفل اوکستتید ،ستتلولوزها،
خوردگی در مواد مصنوعی
کائوچو:
7

مفاهیم کائوچوي طبیعی ،ولکانیزه کردن ،کائوچوي مصرفشده ،ساختن وسایل الستیکی
ازالنکن ،کائوچوي مصنوعی ،والمترمري هاي نوع بوتاوین ،ایزوبوتیلن و پلی سولفور،

3

1

االستومر هاي نوع سیلیکون
مواد سرامیکی:
8

انواع فازهاي سرامیکی ،کری ستالهاي سرامیکی ،ترکیبات چند جزئی ،سیلیکاتها ،مواد
نستتوز ،ستتیمان ،چینی ،عکسالعمل الکترومغناطیستتی ستترامیکها ،عکسالعمل مکانیکی

3

1

سرامیکها ،خواص دیگر مواد سرامیکی ،خوردگی مواد سرامیکی
32

جمع

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع مواد غیرفلزي و ویژگیهاي آن ،مزایا ،معایب و کاربرد هریک

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

عنوان منبع

مترجم

مواد و مصالح در تأسیسات

فرزاد امینیاندریاسري-

حرارتی و برودتی

طاهره عارفعشقی

آشنایی با کاربرد مواد پلیمري در
صنعت ساختمان
مواد و مصالح تأسیساتی

ناشر
ارنواز
مرکز تحقیقات

بهروز محمدکاري

ساختمان و مسکن

مجید علی طاولی-

انتشارات کادوسان

امید گشتی
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سال انتشار
1394
1385
1391

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل مدرک :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یا ریاضی
حداقل سابقه تدریس مرتبط (به سال) 3 :سال
حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 1 :سال کامالً مرتبط
میزان تسلط به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط :بسیار خوب
میزان تسلط به زبان انگلیسی :خوب
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس با مساحت حدود  51مترمربع مجهز به  Pc Projectorو رایانه
وایتبرد مناسب
میز و صندلی دانشجویی به تعداد  31عدد
میز و صندلی استاد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تمرین و حل مسئله ،آزمون پایانترم
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 -31-3درس طراحی و شبیهسازي خانه هوشمند
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز- :
هم نیاز :آزمایشگاه کنترلکنندههاي منطقپذیر

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلی درس :شناخت انواع سیستم هوشمند ساختمان و قابلیت کار با آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3

(ساعت)

ریز محتوا
خانه هوشمند ،سیستم مدیریت ساختمان  ،BMSبررسی تفاوت خانه هوشمند با سامانه
مدیریت ساختمان
مزایاي خانه هو شمند ن سبت به خانههاي سنتی ،مقای سه عمومی انواع روشهاي کنترل
باسیم و بیسیم و مقایسه انواع روشهاي هوشمند سازي ساختمان
امکانات خانه هوشتتمند :مفاهیم کنترل روشتتنایی و روشهاي آن ،کنترل ستتیستتتمهاي
گرمایشی و سرمایشی ساختمان در خانه هوشمند

نظري

عملی

2

-

1

-

2

-

چگونگی هو شمند سازي و صرفهجویی در م صرف انرژي ،کاهش هزینههاي تعمیر و
4

نگهداري ،افزایش ایمنی و تأمین امنیت محیط و افراد

2

-

انجام یک پروژه در گروههاي  2یا  3نفر
اجزاي خانه هوشمند
5

شناخت تابلوي مرکزي ،وروديها ( ،)Inputخروجیها ()Output

2

6

بررسی و انجام موارد فوق در پروژه
معرفی ماژولهاي پرکاربرد در خانه هوشمند
ماژول منبع تغذیه ،ماژول فعالساز رله چند کاناله ،ماژول رابط رایانه و ماژولهاي دیگر
6

1

الکتریکی

6

بررسی نحوه عملکرد و تنظیمات ماژولها
بررسی و انجام موارد فوق در پروژه
انواع حسگرها ،انواع کنترلکنندهها ،انواع عملگرها و کانال ارتباطی در خانه هوشمند و
7

2

تنظیمات آنها

4

بررسی و انجام موارد فوق در پروژه
مفاهیم انواع پروتکلهاي ارتباطی خانه هوشمند  Knx ،X03و  Z-Weveبررسی مزایا
8

2

و معایب انواع پروتکلها

3

انتخاب پروتکل مناسب براي پروژه
9

چگونگی انتخاب تجهیزات از کاتالوگها و معرفی سازندگان تجهیزات (برندهاي مختلف
داخلی و خارجی پرکاربرد)

98

1

-

نحوه طراحی با نرمافزار خانه هوشمند مانند  ETSتحت پروتکل  Knxشامل مطالبی
11

چون محیط برنامه ،امکانات نرمافزار ،تعریف ماژولها و تنظیمات آنها ،تنظیمات انواع
اجزاي خانه هوشمند و ...

-

12

بررسی و انجام موارد فوق در پروژه
سیستم هوشمند سازي  PSEو بیان ویژگیهاي آن و مشاهده سرعت یادگیري آن در
مقایسه با نرمافزار ETS

11

مقایستته قیمت ،ستترعت فراگیري باال و آموزش بستتیار آستتان ،ستتهولت برنامهریزي،
سرعتباالي اجرا و پیادهسازي ،قابلیت تعمیم بسیار سریعتر و ...

1

5

برنامهریزي و کار با سیستم هوشمند سازي  PSEاز روي تاچ پنل اصلی
موارد فوق در پروژه بررسی و انجام شود.
12

برآورد قیمت واقعی از انواع سی ستم موجود داخلی و خارجی مقای سه ،تحلیل و تهیه
گزارش مربوطه جهت ارائه
جمع

-

12

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت سیستمهاي هوشمند و پروتکلهاي رایج در این سیستمها ،کار با نرمافزار  ETSو سیستم PSE

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
سیستمهاي هوشمند ساختمان

مؤلف

سیستمهاي هوشمند ساختمان با

knx

استاندارد knx

ساختمان هوشمند آموزش سیستم
knx – ETS

مترجم

هادي عسکري
سیفاهلل نیکنامی
حبیب اله نیکنامی

ناشر

سال انتشار

یزدا

1392

یزدا

1395

محمد نشاسته گران
مانی

فرزانه رجالی

1393

ندا حقیقت پناه

کلید مهندسی طراحی سیستمهاي

بحري سیف

هوشمند ساختمان

دانش سیف

سها دانش

99

1398

د  -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یا برق و آشنا با  BMSو ترجیحاً حداقل  3سال سابقه فعالیت تجربی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
ف ضاي آزمای شگاهی منا سب با میزهاي آزمای شگاهی یا کارگاهی  2نفره و حداکثر ظرفیت  16نفر در کالس و ترجیح ًا
رایانههاي آزمایشگاه بایست شبکه شده و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی -عملی ،پرسشهاي عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق-
حرفهاي و  ،)...پوشه مجموعه کار ،گزارش کار ،کوئیز ،پروژههاي شبیهسازي و...

111

 -32-3درس ریاضی عمومی 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث ریاضی در دروس تخصصی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2

(ساعت)

ریز محتوا
دستگاه مختصات فضایی (سهبعدي) و بردار در فضاي سهبعدي ،معادله خط و صفحه در
فضا
یادآوري ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریسها ،وارون ماتریس ،حل دستگاه
معادالت خطی به روشهاي کرامر و حذفی گاوس ،مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه

3

رویههاي فضایی و بررسی آنها

4

تابع برداري ،محاسبه بردار سرعت و شتاب ،خمیدگی و طول قوس و دستگاه

5
6
7
8
9

TBN

تابع دو و سه متغیره ،برر سی م شتقات ن سبی و ضمنی ،گرادیان و معادله صفحه مماس و
خط قائم بر رویه
دستگاه مختصات قطبی ،استوانهاي و کروي
انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن – حل انتگرالهاي دوگانه به کمک
تعویض ترتیب انتگرالگیري و تغییر متغیر قطبی
انتگرال سهگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن ،مختصات استوانهاي و کروي
میدان برداري ،دیورژانس و کرل ،انتگرالهاي خط ،قضتتایاي گرین و استتتوکس و انتگرال
سطح ،محاسبه شار میدان
جمع

نظري

عملی

6

1

9

1

3

1

6

1

6

1

3

1

6

1

3

1

6

1

48

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی محاسبات مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
را در دروس تخصصی دارا باشد.

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع داخلی و خارجی)
عنوان منبع
حساب دیفرانسیل و انتگرال و
هندسه تحلیلی جلد دوم
ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 2

مترجم

مؤلف
جرج توماس و راسال فینی
مسعود نیکوکار و محمد
شفیعی
محمدعلی کرایهچیان
111

ناشر

مهدي بهزاد ،سیامک

مرکز نشر

کاظمی و علی کافی

دانشگاهی

سال انتشار
1396

-

گسترش علوم پایه

1396

-

نشر تمرین

1394

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرس این درس باید داراي مدرک حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره
کاردانی حداقل به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایتبرد و ویدئو پروژکتور (براي حداقل  3جلسه) باشد.
روش تدریس و ارائه درس
ارائه تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم
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 -33-3درس ریاضی مهندسی

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی عمومی 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز:

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :دانشجو پس از پایان درس با مفاهیم مشتق و انتگرال توابع مختلط ،تبدیالت فوریه ،حل معادالت دیفرانسیل
با مشتقات جزئی و معادالت گرما و الپالس و موج آشنا میشود.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اعداد مختلط و توابع مختلط

2

-

2

مشتق و انتگرال توابع مختلط و قضیه حساب ماندهها

6

-

3

سري فوریه و انتگرال فوریه

6

-

4

تبدیالت فوریه

2

-

5

معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی )(pde

2

-

6

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی به کمک جداسازي متغیرها و مساله نخ مرتعش

4

-

7

معادله گرما و معادله الپالس

4

-

8

معادله موج یک متغیره و معادله موج دو متغیره

6

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی محاسبات مربوط به حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی را
داشته باشد.

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع داخلی و خارجی)
عنوان منبع
ریاضیات مهندسی

مترجم

مؤلف

-

دکتر عبداهلل شیدفر
مسعود نیکوکار-محمد رضا

ریاضی مهندسی

-

عزیزي -حسین دانشمند-
هادي محمدي زرندینی

ریاضیات مهندسی
پیشرفته

اروین کرویت سیگ

ناشر
دالفک
نشر گسترش
علوم پایه

سجاد آذر استمال-

اطهران ،آشینا،

عطا اهلل مهاجري-هادي قسمتی

فن آذر

113

سال انتشار
1386
چاپ دوازدهم
1398
چاپ چهارم
1397
چاپ چهارم

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
دکتري و کارشناسی ارشد رشته ریاضی (کاربردي و محض و )...
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس با تمام امکانات آموزشی در حد  35-41دانشجو
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي و تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی ،حل تمرینها و آزمونهاي میانترم و پایانترم

114

پیوست ها

115

پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
ردیف

تجهیزات نیمه سرمایهاي

تجهیزات سرمایهاي

1

چیلر تراکمی کندانسر آبی از  11تن تا  31تن

شیر کنترل بخار

2

چیلر تراکمی کندانسر هوایی از  5تن تا  31تن

تراپ

3

جذبی تک اثره بخار ( )15 PSIاز  21تن تا  41تن

شیرفلکه برنجی از سایز  1/2تا  2اینچ

4

دیگ بخار متناسب با ظرفیت چیلر جذبی

شیرفلکه چدنی از سایز  11/2تا  2اینچ

5

دي اریتور

لوله گالوانیزه از سایز  1/2تا  2اینچ

6

مخزن کندانس

لوله سیاه از سایز  3/4تا  3اینچ

7

مبدل گرمایش فن کویل

انواع کمپرسورهاي باز و بسته

8

پمپهاي زمینی سیر کوله (متناسب با ظرفیت

انواع کمپرسورهاي تناوبی ،اسکرو ،اسکرال

چیلر)

9

منابع آبگرم مصرفی

انواع پنل هاي عایق جهت دیوار ،سقف و کف سردخانه

11

سختی گیر

انواع منیفولد شارژ براي مبرد هاي مختلف،

11
12
13
14

برج خنککننده متناسب با ظرفیت چیلر جذبی و
چیلر تراکمی با کندانسر آبی
هواساز چند منطقهاي با کویل سرد و کویل گرم

دستگاه جوش برق

بخار و شیر کنترل و رطوبت زن
تجهیزات کنترلی مانند ترموستاتها ،فلو سوئیچها،
کنترلهاي فشار ،شیرهاي اطمینان و ...
تجهیزات نشاندهنده مانند ترمومترها ،مانومترها و
...

15

تابلو برق موتورخانه

16

سردخانه زیر صفر

17

سردخانه باالي صفر

18

کندانس یونیت  5 HPتا  15 HPباالي صفر

19

کندانس یونیت  7.5 HPتا  21HPزیر صفر

21

انواع کندانسر هوایی و آبی

21

انواع او اپراتور براي سردخانه

22

انواع شیرهاي انبساط

و پکیج جوشکاري گاز اکسی استیلن
 ،فرز و مینی فرز،
انواع ابزارهاي کار با لوله مسی مانند پکیج الله کن ،خم
کن ،گشاد کن و...
سري آچار تخت و رینگی ،آچارفرانسه و انواع آچار
و...

تجهیزات آزمایشگاه سیستمهاي کنترل شامل:
23

ترازو و مخازن مدرج اندازهگیري وزن مبرد،

کیتهاي مختلف مدارهاي کنترل فشار ،دما،
رطوبت ،سطح و ...تابلوهاي برق باقابلیت نصب و
116

تغییر مدارات برقی ،انواع کنترلهاي دیجیتال و
آنالوگ ،انواع اندازهگیرهاي دما ،فشار ،رطوبت و...
تابلویی و پرتابل
تجهیزات آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در
تأسیسات شامل :کیتهاي مختلف مدارهاي کنترل
24

تابلوهاي برق باقابلیت نصب و تغییر مدارات برقی،
انواع کنترلهاي دیجیتال و آنالوگ ،انواع
اندازهگیرهاي دما ،فشار ،رطوبت و ...تابلویی و
پرتابل انواع تجهیزات الکترونیک اسیلوسکوپ و...
تجهیزات مربوط به آزمایشگاه انرژيهاي تجدید
پذیر شامل :باتري خورشیدي ،پنل خورشیدي،
اینورتر خورشیدي ،شارژ کنترلر خورشیدي ،باطري،

25

سیستم نصب کابل و سایر ملزومات
کلکتور خورشیدي ،پمپ ،مخزن ذخیره و سایر
ملزومات
دیسک توربین بادي آزمایشگاهی ،الکتروفن دور
متغیر و کانال هوا

26
27

تجهیزات و کیتهاي مربوط به آزمایشگاه دینامیک
و ارتعاشات
تجهیزات آزمایشگاه کنترلکنندههاي منطقپذیر ست
کامل PLC 311

28

تجهیزات و کیتهاي آزمایشگاه ترمودینامیک

29

تجهیزات و کیتهاي آزمایشگاه انتقال حرارت

117

پیوست دو
نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي تأسیسات مکانیکی
دوره

ردیف

عنوان مدرک
تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

سابقه تدریس
دکترا

و تجربه کاري

دروس مجاز به تدریس

مکانیک سیاالت -2
1

مهندسی مکانیک
سیاالت

 3سال سابقه
*

*

ترمودینامیک  - 2آز

تدریس و

ترمودینامیک  -انتقال حرارت 2

تجربه کاري

 آز انتقال حرارت  -سوخت واحتراق
طراحی تأسیسات بخار -
طراحی سیستمهاي تهویه
مطبوع  -طراحی سیستمهاي
تبرید  -کنترلهاي تأسیسات
تهویه و تبرید  -طراحی به

مهندسی تبدیل
2

انرژي -

 3سال سابقه
*

*

تدریس و

مهندسی تأسیسات

تجربه کاري

مهندسی تبدیل

 3سال سابقه

کمک نرمافزارهاي تأسیسات -
پروژه -کارآموزي  -طراحی
تأسیسات بیمارستان  -مدیریت
بهرهوري انرژي -کاربرد
انرژيهاي تجدید پذیر -
آزمایشگاه انرژي تجدید پذیر-
طراحی و شبیهسازي خانه
هوشمند  -زبان تخصصی
کارگاه تهویه مطبوع -کارگاه

3

انرژي -

*

*

تدریس و

مهندسی تأسیسات

تجربه کاري

مهندس برق –

 3سال سابقه

تبرید -آزمایشگاه کنترل
تأسیسات تهویه و تبرید -
نقشهکشی تهویه مطبوع و تبرید
با رایانه

4

الکترونیک

*

*

*

*

تدریس و
تجربه کاري

5

مهندسی مکانیک
جامدات

 3سال سابقه
تدریس و
تجربه کاري

118

کاربرد الکترونیک در تأسیسات
 آزمایشگاه کاربرد الکترونیکدر تأسیسات  -آزمایشگاههاي
کنترلکنندههاي منطقپذیر PLC

دینامیک و ارتعاشات/
آزمایشگاه– استاتیک و مقاومت
مصالح  /آزمایشگاه  -مواد و
مصالح در تأسیسات

6

مدیریت بهرهوري
انرژي

 3سال سابقه
*

*

تدریس و
تجربه کاري

119

مدیریت بهرهوري انرژي

