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دسٍس پیص ًیبص :
اسبهی هذسسیي :
سبػبت حضَس دس دفتش :

ضوبسُ دسس :
تؼذاد ٍاحذ ٍ 3 :احذ (ٍ 2احذ ًظشی – 1
تؼذاد داًطجَیبى :
هسَل دسس :
تلفي توبس هسَل دسس7922733 :

هقذهِ
دس ساستبی حزف یب کبّص تٌص ّبی گشهبیی یب سشهبیی دس هحیط ّبی کبس ًیبص است کِ داًطجَیبى هْبست ّبی الصم
سا دس خػَظ هحبسجِ ثبس ّبی گشهبیص ٍ سشهبیص دسًٍی ٍ ثیشًٍی سبختوبى ّب سا فشا گیشًذ ٍ ثب کبسثشد تجْیضات
گشهبیطی ٍ سشهبیطی ٍ کبسثشد اًَاع ػبیق ّبی حشاستی ًسجت ثِ کٌتشل گشهب ٍ سشهب اقذام ًوبیٌذ
اّذاف کلی
آضٌبیی ثب تحَالت سبیکشٍهتشی ٍ هحبسجِ ثبس ّبی سشهبیص ٍ گشهبیص دس سبختوبى جْت کست هْبست ّبی الصم دس
ثِ کبس گیشی سٍش ّبی هٌْذسی کٌتشل گشهب ٍ سطَثت دس هحیط ّبی کبس
اّذاف سفتبسی :داًطجَیبى دس پبیبى کالس قبدس ثبضٌذ:
 - 1هفبّین ٍاغطالحبت هتذاٍل دس ضشایط جَی دس هحیط کبس تؼشیف ًوبیٌذ
 - 2سٍش ّبی کٌتشل گشهب:هکبًیسن ػبیق کبسی حشاستی سا تَضیح دٌّذ
- 3اًَاع ػبیق ّبی حشاستی ٍخَاظ آًْب سا ثیبى کٌٌذ
 - 4هْبست الصم دس هحبسجِ ٍ طشاحی ػبیق ّبی حشاستی کست ًوبیٌذ
- 5هطخػبت تشهَدیٌبهیکی َّا سا تَضیح دٌّذ
 - 6هطخػبت تشهَدیٌبهیکی َّا ثب استفبدّبص سٍاثط تشهَ دیٌبهیکی ٍ چبست سبیکشٍهتشی ثذست آٍسًذ
- 7اًَاع تحَالت سبیکشٍهتشی سا ثب رکش هثبل تَضیح دٌّذ
- 8تئَسی اًتقبل حشاست اص جذاسُ ّب (سبدُ ٍ هشکت) سا ثب رکش هثبل ثیبى کٌٌذ
 - 9دهبی طشح داخل سبختوبى سا تَضیح دٌّذ
- 10دهبی طشح خبسج اص سبختوبى سا تَضیح دٌّذ
- 11دهبی فضبی ّبی گشم یب سشد ًطذُ سا ثیبى کٌٌذ
- 12هحبسجبت تلفبت حشاستی سبختوبى سا اًجبم دٌّذ

- 13اًَاع سیستن ّبی حشاست هشکضی سا تَضیح دٌّذ
- 14هحبسجِ ٍ اًتخبة اجضا سیستن ّبی حشاست هشکضی سا اًجبم دٌّذ
- 15اًَاع سیستن ّبی سشهبیطی سا تَضیح دٌّذ
- 16تؼبسیف هْن هشتجط ثب سشهبیص ٍ ثبس سشهبیص سا ثیبى کٌٌذ
- 17هحبسجبت ثبس سشهبیص سا اًجبم دٌّذ
- 18پشٍطُ هحبسجبتی دس هَسد ػبیق کبسی حشاستی ،سیستن ّبی گشهبیطی ٍ سیستن ّبی سشهبیطی اًجبم دٌّذ

سٍش تذسیس:
سخٌشاًی ّوشاُ ثب کبسثشد ٍیذئَ پشٍطکتَس ٍ ّوچٌیي ضشکت داًطجَیبى دس ثحث ثػَست پشسص ٍ پبسخ ٍ حل هسبلِ
سٍش اسصضیبثی
آصهَى کتجی داًطجَ دس پبیبى تشم %50 :
اًجبم پشٍطُ % 50 :
قَاًیي دسس:
ّش یک جلسِ غیجت هؼبدل کسش ً 0/25وشُ  ،غیجت ثیطتش اص حذ هجبص هؼشفی ثِ آهَصش داًطکذُ ٍ ػذم اًجبم پشٍطُ
هؼبدل ًوشُ غفش
هٌبثغ دسس
-1اًسبى ٍ تٌص ّبی حشاستی دس محیط کبس تبلیف :فشیذُ گلجبثبیی ،هٌَچْش اهیذٍاسی
-2هحبسجبت تبسیسبت سبختوبى  ،سیذ هجتجی طجبطجبیی
-3هقبالت هشتجط هجلِjournal of thermal biology
-Heating , ventilation and air condition , analysis and - 1
design
5-Thermal insulation handbook, William C. Turner ,EE,ME,PE and John F Malloy ,ME ,
PE,Mc Graw Hill

جذٍل صهبى ثٌذی دسس طشاحی سیستوْبی گشهب ،سشهب ٍ سطَثت
سدیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

تبسیخ

هَضَع
هشٍسی ثش هفبّین ضشایط جَی ٍ سٍش ّبی تجبدل حشاست هیبى اًسبى ٍ هحیط
ًقص هیضاى هتبثَلیسن  ،لجبس ٍ ،سبیل حفبظت فشدی  ،هطخػبت فشدی ٍ تطبثق
دس ثشٍص استشیي گشهبیی

ضبخع ّبی استشس گشهب یی  ،سشهب یی ٍ اسبیص حشاستی
سٍش ّبی هٌْذسی کٌتشل گشهب
هکبًیسن ػبیق کبسی حشاستی  ،اًَاع هَاد ػبیق حشاستی،خَاظ آًْب
هحبسجِ ٍ طشاحی ػبیق ّبی حشاستی
تؼییي هطخػبت تشهَدیٌبهیکی َّا ثب استفبدُ اص سٍاثط تشهَ دیٌبهیکی ٍ چبست
سبیکشٍهتشی
اًَاع تحَالت سبیکشٍهتشی ثب رکش هثبل
تئَسی اًتقبل حشاست اص جذاسُ ّب ی سبدُ ٍ هشکت ثب رکش هثبل
دهبی طشح داخل ٍ خبسج سبختوبى ٍ فضبی ّبی گشم یب سشد ًطذُ
هحبسجبت ثبس گشهبیص سبختوبى
هحبسجبت ثبس گشهبیص سبختوبى (دًجبلِ)
اًَاع سیستن ّبی حشاست هشکضی
هحبسجِ ٍ اًتخبة اجضا سیستن ّبی حشاست هشکضی
تؼبسیف هْن هشتجط ثب سشهبیص ٍ ثبس سشهبیص
هحبسجبت ثبس سشهبیص سبختوبى
اًَاع سیستن ّبی سشهبیطی

.

