
 
 

  Carrierمحاسبه ي بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان ها به كمك نرم افزار نام دوره: 
  عملي -تئورينوع دوره: 

  ساعت تئوري  12تعداد ساعات دوره: 
  آشنايي با تجهيزات حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع ساختمان هاپيش نياز دوره: 

  
  

  سر فصل هاي ارائه شده در اين دوره شامل:
 و تعريف يك پروژه Carrierآشنايي با پنجره ي اصلي نرم افزار  .1

 (Weather)وارد كردن اطالعات آب و هوايي  .٢

 (Spaces) وارد كردن اطالعات فضاها .٣

 HVAC (Systems) وارد كردن اطالعات سيستم .۴

 (Plants) وارد كردن اطالعات دستگاه هاي بويلر و چيلر .5

 تهيه گزارشات طراحي و محاسباتي .6



 
 

  ساختمان ها  (HVAC)آشنايي با تجهيزات حرارتي و برودتي وتهويه مطبوعنام دوره: 
  تئورينوع دوره: 

  ساعت 16تعداد ساعات دوره: 
  

  سر فصل هاي ارائه شده در اين دوره شامل:
 آشنايي با انواع تجهيزات مولد حرارت .1

  بويلرهاي آب گرم - 1- 1
 بويلرهاي آب داغ - 2- 1

  بويلرهاي بخار  - 3- 1
 آشنايي با انواع تجهيزات مولد برودت  .2

سيستم هاي تراكمي (چيلرهاي رفت و برگشتي، چيلرهاي اسكرو، چيلرهاي اسكرال، چيلرهاي  - 1- 2
  سانتريفوژ)

سيستم هاي جذبي مايع (چيلرهاي جذبي آب گرم، چيلرهاي جذبي بخار تك مرحله اي، چيلرهاي  - 2- 2
  ي شعله مستقيم)  دو مرحله اي و چيلرهاي جذب    جذبي بخار

  (Adsorption)سيستم هاي جذبي جامد  - 3- 2

 آشنايي با انواع سيستم هاي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع  .3

  (Packaged Rooftop Units)پكيج هاي پشت بامي - 1- 3

 (Packaged Vertical Units)پكيج هاي عمودي   - 2- 3

  هواسازها  - 3- 3
  سيستم هاي تبخيري و ايرواشرها - 4- 3
  رادياتور، كنوكتور، فن كويل و يونيت هيتر - 5- 3
  سيستم هاي تابشي (تشعشعي) -6- 3
 (كولر گازي، هيت پمپ، اسپليت)  DXسيستم هاي  - 7- 3

 آشنايي با انواع سيستم هاي هواساز .4

  (Single Zone)تك منطقه اي  CAVسيستم   - 1- 4
  (Multi Zone)اي  چند منطقه CAVسيستم  - 2- 4
  (Dual Duct)دو كاناله  CAVسيستم  - 3- 4

  VAVسيستم  - 4- 4
 (Induction)سيستم القايي  - 5- 4



 
 

  AutoCADمكانيكي ساختمان ها با استفاده از نرم افزار  تأسيساتترسيم نقشه هاي نام دوره: 
  عملي -تئورينوع دوره: 

  ساعت  10ساعت آشنايي با نرم افزار +  10تعداد ساعات دوره: 
  
  

  سر فصل هاي ارائه شده در اين دوره شامل:
  بخش اول
 آشنايي با محيط نرم افزار .1

  محيط  نرم افزار نحوه استفاده از .1- 1- 1
 نحوه استفاده از نوار ابزارهاي نرم افزار .2- 1- 1

 نحوه پاسخگويي و استفاده از كادرهاي محاوره اي .3- 1- 1

 استانداردهاي ترسيمي .2

  و نحوه تغيير و تبديل مقياس ها) مقياس ها (آشنايي با مقياسهاي ترسيمي - 1- 2
 تنظيم كادرها و صفحات براي ترسيم نقشه ها  - 2- 2

 ترسيم نقشه ها .3

  ترسيم پالن ساختمان - 1- 3
 ترسيم پالن اجزاء  - 2- 3

 نحوه پالت گرفتن از نقشه ها .4

 بخش دوم

o ترسيم نقشه هاي آبرساني و آتش نشاني ساختمان ها 

o ترسيم نقشه هاي سيستم دفع فاضالب و آب باران ساختمان ها 

o ترسيم نقشه هاي لوله كشي سيستم گرمايش و سرمايش ساختمان ها 

o نال كشي ساختمان ها ترسيم نقشه هاي كا 

o ترسيم نقشه هاي رايزر دياگرام و فلودياگرام 

o ترسيم نقشه هاي جانمايي تجهيزات در موتورخانه ها 



 
 

  محاسبات و انتخاب تجهيزات تأسيسات مكانيكي ساختمان ها و موتورخانه هاره: نام دو 
  تئوري نوع دوره: 

   ساعت تئوري 24تعداد ساعات دوره: 
آشنايي با تجهيزات حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع ساختمان ها + محاسبه ي پيش نياز دوره: 

    Carrierنرم افزار بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان ها به كمك 
        ......................................................................................................................... 

  سر فصل هاي ارائه شده در اين دوره شامل: 
  . انتخاب تجهيزات سرمايشي و گرمايشي 1

  انتخاب رادياتور و كنوكتور  - 1-1      
  انتخاب فن كويل و يونيت هيتر  - 1-2      
  انتخاب هواساز  - 1-3      

  . محاسبات لوله كشي سرمايشي و گرمايشي ساختمان ها 2
  . محاسبات كانال كشي ساختمان ها 3
  . انتخاب تجهيزات موتورخانه 4

  انتخاب بويلر  - 4-1      
  انتخاب مشعل  - 4-2      
  انتخاب منبع انبساط  - 4-3      
  انتخاب چيلر  - 4-4      
  انتخاب برج خنك كن  - 4-5      
  انتخاب پمپ  - 4-6      
  محاسبه ي قطر دودكش  - 4-7      
 محاسبه ي كلكتورها - 4-8      
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