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آکادمی فنی مهندسی کاشانه

!تاسیسات را درست بیاموزید
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیدوره  

تاکنون طراح و یا کنترلر پروژه های فراوانی بوده ام و پروژه های کوچک و بزرگی را کنترل کرده ام که کاربری های فراوانی1380در تمام دوره کاری خود از سال 
راح بارها در جلسات کنترل تاسیسات مجبور شده ام که به کنترلر خودم و یا ط. …درمانی، مسکونی، تجاری، رفاهی، خدماتی، اداری، ورزشی و . داشته اند

.تاسیسات، درس بدهم و به او اشکاالتش را گوشزد کنم



نعتی چرا دوره اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، بیمارستانی و ص
این قدر پرطرفدار است؟

به همین دلیل از ادغام آموزش نرم افزار کریر و موتورخانه در آن . در این دوره از کلی گویی پرهیز می شود•
.پرهیز شده است

فید لذا برای هر میزان دانش و تجربه م. از مبانی اساسی تا نکته های ریز طراحی تاسیسات تدریس می شود•
.است

.صدها عدد طالیی، جدول و نمودار مهم در تاسیسات مکانیکی بررسی و استفاده می شود•
.اطالعات کاماًل صحیح و برپایه استانداردها و کدهای تاسیسات ارایه می شود•
.این دوره تنها سه یا چهار بار در سال ارایه می شود•
.منابع مهم طراحی و راهکارهای حل مشکالت ارایه و مرور می شود•
مدرسان دوره به جر نقش تدریسی، در نقش یک مربی ظاهر می شوند و شرکت کنندگان را راهنمایی می •

.کنند
.مگراینکه واقعًا نخواهد کار کند. امکان ندارد کسی از این کالس فارغ التحصیل شود و بیکار بماند•
بسیاری از شرکت های نیازمند به نیروی کار، درخواست خود را برای ما می فرستند و ما به فراخور حال، دانش•

.پذیران را معرفی می کنیم



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

بعدازایندورهخواهیدتوانستبهراحتیطراحیکنید

ود،چالشدرایندورهنودساعتهسیستمهایمختلفتاسیساتیتدریسمیشود،کدهاواستانداردهایمرتبطومهمبررسیمیش
هدفنهاییمارسیدن. هایجدیطرحوحلمیشودومثالهایمتعددمطرحوتوسطخودشرکتکنندگانپاسخدادهمیشود

!بهجرأتطراحیوطراحیدرستاست



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آیامیدانیدتفاوتهمکارانشرکتکنندهدرایندورهباسایرینچیست؟

.  ستندپسازبررسیهایماکلیهکسانیکهایندورهراگذراندهاند،درشرکتهاوپروژههایمختلفدرسراسرکشورمشغولکاره
ایکهشرکتمجموعدانشوتجربه. ایندورهبهغیرازدانشمهندسی،تجربهاساتیدرابهخوبیبهشرکتکنندگانمنتقلمیکند

شوندوکنندگاندریافتمیکنندچنانآنهاراجسورمیکندکهبهراحتیوبااعتمادبهنفسباالدرپروژههایمختلفواردمی
هنرنماییمیکنند



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مامیخواهیمدرانتهایدورهطراحشوید

.تمامایناطالعاتبدونتالشومطالعهوپشتکارخودشمادررویکاغذمیماند. البتهبایدتالشمضاعفیبکنید



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

اصول طراحی تاسیسات مکانیکی صنعتی، ساختمانی و بیمارستانیاساتید دوره 

روح هللا واصفمهندس

قلیمهندس زاره انجر

ایمان یونسیمهندس

امیر مرادیانمهندس



مهندس
روح الله واصف

www.KAASHAANEH.com

مشاور بیش از دو میلیون مترمربع
پروژه انجام شده در خاورمیانه



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندس روح هللا واصف
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیمدرس دوره  

Ashraeنویسنده و مترجم چهارعنوان کتاب  Application،
م افزار اتاق تمیز، بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی، نر 

Pipe FlowExpert

 Pipe Flow Expertمعرفی نرم افزارهای 
به جامعه تاسیسات ایرانLoopcadو 

مدرس بیش از دویست دوره آموزشی تاسیسات
1380از سال 

عنوان دوره آموزشی تاسیسات 60طراحی بیش از 
برای نخستین بار در ایران

دارای پروانه اشتغال پایه یک
از سازمان نظام مهندسی

(ASHRAE)آمریکاعضو حرفه ای جامعه مهندسان تاسیسات  

ی نجف، طراح تاسیسات مکانیکی تاالر مرکزی موسیقی و تئاتر کرمان، مصل
ان، شهرک شهید خرازی، ایستگاه مترو شهید مطهری اصفهان، موزه آب پردیس

شهید بازار آواجنرال، مجتمع مسکونی صدف دانشگاه شریف، استخر قهرمانی
…عراقی و 

پروژه های آوا سنتر، بیمارستان چشم، مجتمع مشاور 
مربع طراحیمیلیون متر 2بیش از و سابقه مسکونی میکا 



مهندس
زاره انجرقلی

www.KAASHAANEH.com

مدرس مبحث سایکرومتریک



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندس زاره انجـرقلــــی
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیمدرس دوره  

ریدلیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس تب
و تهویه مطبوع از دانشگاه لندن

سر کاندن–طراحی مبدلهای هوا خنک از قبیل اواپراتور 
کویلهای آب گرم و سرد–هوائی 

طراحی مبدلهای پوسته لوله ای

طراحی سردخانه

طراحی اواپراتورهای مخصوص تونل انجماد

عضو انستیتو مهندسین مکانیک انگلستان

عضو انستیتو تبرید انگلستان

عضو انستیتو تعمیرکاران تبرید انگلستان

آمریکا ASHRAEعضو 



مهندس
ایمان یونسی

www.KAASHAANEH.com

مدرس مبحث گازهای طبی و الزامات بیمارستانی



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندس ایمان یونســـــی
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیمدرس دوره  

سال طراح حرفه ای بیمارستان۱۳سابقه بیش از 

مرکزکارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد تهران

کارشناس ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه علوم 
تحقیقات تهران

طراحی و نظارت در پروژه های بیمارستان تخصصی زنان و 
تخت خوابی بهبهان، 200زایمان کوثر ارومیه، بیمارستان 

...دزفول، بیمارستان آرمان و 270بیمارستان  تخت

مولف کتاب های الزامات عمومی بیمارستان، الزامات
ه بخش جراحی و الزامات بخش نگهداری نوزاد در رشت

مکانیک



مهندس
امیر مرادیان

www.KAASHAANEH.com

مدرس مبحث معماری



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندس امیــــــر مرادیان
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیمدرس دوره  

سال سابقه۱۲فوق لیسانس معماری و 
طراحی حرفه ای

طراح آتلیه فنی مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته 
باری سبک، موئسسه مالی اعتباری انصار، موئسسه مالی اعت

...مهر، مهندسین مشاور ساباط و 

کارشناسی ارشد معماری 

طراح پروژه های ساختمان اداري ايران خودرو كرمان، مجتمع 
واحدی 260واحدي پرديس، مجتمع مسکونی 62مسكوني 

....بندرعباس، مجتمع اداری تجاری آفریقا و 



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

ی، اصول طراحی تاسیسات برقی ساختمان
بیمارستانی و صنعتی

سرفصل های دوره



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

دفع فاضالب و آب باران
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

طراحی شبکه فاضالب و ونت

انواع سیستم های ونت

اعداد مهم در فاز یک

سایزینگ لوله های فاضالب و ونت

محاسبه میزان دفع فاضالب در

کاربری ها و موقعیت های مختلف

طراحی شبکه آب باران

و ...(چاه جذبی، سپتیک، تصفیه خانه و )دفع نهایی 

محاسبات مربوط به هریک

نکات خاص اجرا، بازرسی و تست



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندســــی آبرسانـــی
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

راحی شبکه آبرسانیط

سایزینگ لوله ها

اعداد مهم در فاز یک

طراحی و انتخاب سیستم بوستر پمپ

سناریوهای تامین فشار و آبرسانی به ساختمان های کوتاه و بلند

انواع لوله ها

محاسبه و انتخاب منابع ذخیره آب برای کاربردهای 

مسکونی،تجاری،درمانی و صنعتی

نکات خاص اجرا، بازرسی و تست



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندســـــــــــــــی کانال
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

روش های طراحی سیستم کانال

شکل کانال ها و کاربرد هریک

جنس کانال ها و کاربرد هریک

تجهیزات جانبی کانال و موارد استفاده

انواع دریچه ها، روش انتخاب و کاربرد هریک
ASPECT RATIO  و تاثیرات آن

بر طراحی کانال و سایر عوامل

مقایسه روش های طراحی و کاربرد هریک

جنس کانال ها و کاربرد هریک انواع انشعاب گیری و محاسبات آنها

DUCT DESIGNآموزش نرم افزار 

توزیع هوا با توجه به کاربردها، مزایا و معایب، سناریوها



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندســـــــــــــــی تهویه
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

محاسبات هوای تازه

VENTILATION MANAGEMENT & BALANCING

چشمه و چاه تکنیک ناب مهندسی تهویه

محاسبات و نکات خاص هودهای آشپزخانه صنعتی

ایجاد فشار مثبت و منفی کجا و چگونه؟ مبانی اتاق تمیز

استانداردهای بین المللی تهویه

و  EXFILTRATIONو  INFILTRATIONپدیده های 

محاسبات آنها
روش های تامین و تجهیزات تامین کننده هوای تازه

اگزاست هوا و محاسبات آن

سناریوهای اگزاست



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهندسی اطفاء حریق و مدیریت دود
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

بنیان های حریق و دود

آتش خاموش کن های دستی

محاسبات مربوط به هر یک از اسپرینکلرها

و محاسبات آن FIRE BOXسیستم 

طراحی سیستم مدیریت دود در راه پله ها انواع اسپرینکلرها

PIPE SCHEDULEسایزینگ شبکه اسپرینکلر با روش 

سایزینگ شبکه اسپرینکلر با روش هیدرولیکی کالس های حریق

طراحی سیستم مدیریت دود در پارکینگ ها

طراحی چیدمان اسپرینکلرها



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

ــوماشین مهندسی  توربـ
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

مبانی پمپ

انتخاب فن ها و کاربرد هر یک در تاسیسات

محاسبات فن برای کانال

نحوه انتخاب فن

مقایسه فن ها با یکدیگر

پمپ های مورد استفاده در آبرسانیانتخاب 

پمپ برای زون بندی
نحوه تغییر فن برای باالنس سیستم



آکادمی فنی مهندسی کاشانه

ــی ــ ــی یوتیلیتـ ــ ــ مهندسـ
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

طراحی سیستم هوای فشرده

طراحی سیستم خالء

طراحی تاسیسات آشپزخانه

صنعتی

طراحی تاسیسات شوتینگ زباله

طراحی چیدمان آشپزخانه صنعتیطراحی سیستم گازهای طبی
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ــی شبکه گاز ــ ــ ــ ــ مهندس
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

انواع لوله ها

نکات خاص در بازرسی لوله و دودکش

1/4PSIطراحی شبکه گازرسانی با فشار 

انواع تستسایزینگ لوله ها
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ــی معماری ــ ــ ــ ــ ــ مهندس
اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتیسرفصل دوره  

تشریح فاز صفر، فاز یک، فاز دو و فاز سه

انواع سقف های کاذب رایج در ایران
انواع مصالح در جدارهای معماری برای محاسبه 

بارهای حرارتی و برودتی

نکات خاص نقشه های معماری از دیدگاه تاسیسات

انواع سازه های قابی رایج در ایران و نحوه 

داکت گذاری تاسیسات
بررسی محدودیت های سازه و معماری برای تاسیسات 



:برنامه کالس اصول طراحی تاسیسات مکانیکی و تیتر مطالبی که در هر جلسه گفته می شود

جلسه
1,2,3 4جلسه  5جلسه  جلسه

6,7,8,9 10جلسه  جلسه
11,12

طراحی سیستم
دفع فاضالب

طراحی سیستم ونت طراحی سیستم ونت
دفع آب باران

طراحی سیستم آبرسانی پمپ ها معماری و سازه
در تاسیسات



:برنامه کالس اصول طراحی تاسیسات مکانیکی و تیتر مطالبی که در هر جلسه گفته می شود

جلسه
13,14,15

جلسه
16,17,18 19جلسه  20جلسه 21جلسه جلسه

22,23

تهویه طراحی سیستم کانال توزیع هوا انتخاب دریچه فن سایکرومتریک



:برنامه کالس اصول طراحی تاسیسات مکانیکی و تیتر مطالبی که در هر جلسه گفته می شود

جلسه
24,25

جلسه
26 27جلسه  جلسه

28,29 جلسه 30جلسه
31

تهویه مطبوع سیستم شناسی
تهویه مطبوع

گاز شهری اطفاء حریق مدیریت دود صوت و نوفه



:برنامه کالس اصول طراحی تاسیسات مکانیکی و تیتر مطالبی که در هر جلسه گفته می شود

32جلسه   33,34جلسه

گازهای طبی و هوای فشرده حل تمرین



!ما تربیت نمی کنیم
به اشتراک می گذاریم

من اعتقاد دارم هنوز معلم نیستم و فکر می کنم کسانی که در 
تند کاشانه از دوره های آموزشی استفاده می کنند نیز نه دانشجو هس

ن، کاشانه به اعقاد راسخ م. و نه دانش پذیر و نه شاگرد یا هرچیز دیگر
کسی که جلو می. محلی برای اشتراک گذاری دانش تمام افراد است

دند که ایستد و کسانی که پشت صندلی ها نشسته اند همه آن قدر بل
ه اما همه باید آن چه را که بلدند بین دیگران ب. به دیگری بیاموزند

ا اینجاییم م! کنیمما اینجا نیستیم که کسی را تربیت. اشتراک بگذارند
.که دانش خود را به اشتراک بگذاریم

کادمی کاشانه روح هللا واصف بنیانگذار آ


