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در  اما خاطره خوشی  رسید،  پایان  به  نوروز  تعطیالت 
سیل  وقوع  نگذاشت.  یادگار  به  ایران  مردمان  ذهن 
و  شهرها  بیشتر  در  عظیم  سیالب های  راه افتادن  و 
خانواده ها  از  بسیاری  تا  شد  باعث  کشور  استان های 
خاطرات  بدترین  از  بلکه  نبرند،  لذت  نوروز  از  نه تنها 

تعطیالت را برای خود رقم بزنند. 
این اتفاق و رویداد طبیعی، با تمام مشکالت و مصائبی 
که به جامعه ایران تحمیل کرد، مساله  و نکته مهمی 
مجریان  و  مسئوالن  به  تا  داشت  خود  ماهیت  در  را 
ناایمن  و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  ذی صالح، 
با  سیل  وقوع  کند.  گوشزد  را  بی دقت  نظارت های  و 
این شدت، در واقع، زنگ خطری است برای مدیران 
نظارت های  با  پس،  این  از  تا  مربوطه  مسئوالن  و 
مشکالتی  چنین  بروز  از  مانع  درست،  و  استصوابی 
آرام شدن  از  بعد  این طور مسائل  متاسفانه  اما  شوند. 
فرو  حادثه  می شود؛  سپرده  فراموشی  دست  به  ماجرا 
این  بارز  مصداق  و  نمونه  پالسکو،  ساختمان  ریختن 

مدعا است.
تا  و  نکرده  فروکش  سیالب ها  هجوم  هنوز  هرچند 
چندین هفته خبر بارش های سیل آسا در مناطق مختلف 
بهانه ای  باید  را  اتفاق  این  اما  بود،  خواهیم  شاهد  را 
قرار دهیم برای انجام و نظارت های صحیح در حیطه 
ساختمان و شهرسازی. در این راستا، ناظران سازمان 
نظام مهندسی وظیفه دارند تا با نهایت دقت در روند 
بازرسی و بازبینی یک ساختمان در حال ساخت حاضر 
شوند تا هنگام بروز بالیای طبیعی نظیر سیل، طوفان و 
زلزله دچار دستپاچگی نشده و تصمیم شتابزده نگیرند. 
بازتر  دید  و  شناخت  با  باید  هم  شهرسازی  مسئوالن 
عمل کنند و قدرت پیش بینی و آینده نگری خود را باال 
ببرند تا از این پس شاهد وقوع چنین اتفاقات ناگواری 

نباشیم.

نظارت  صحیح در
 ساخت و ساز؛

 موثر در جلوگیری  از مشکالت

سعید سعیدی



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 3

سال هفتم- هفته سوم فروردین ماه 1398- شماره 243      www.tasisatnews.com

2 سرمقاله
5نظارت صحیح در ساخت و ساز؛ موثر در جلوگیری از مشکالت

9

14
11

15
17

19

پوستر آموزشی:  طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

چهار عنصر آموزش موثر کارکنان - 1

ساخت شهرهای شناور

جذب انرژی خورشیدی با 
کاغذ دیواری

رواج فروش قطعات قالبی
 آسانسور و پله برقی

تقویم بهاره آکادمی کاشانه

توضیح کارکرد منبع انبساط - 
اشری بخش چهارم: صفحه 7

یادداشت: راهکاری مقابله با 
بحران سیالب های شهری: 

صفحه 4

سرمایه گذاری عربستان و امارات 
روی آینده خورشیدی: صفحه 8

تعرفه های جدید برق در سال 98: 
صفحه 10

در طبیعت چادر بزن و برق
 تولید کن + ویدئو: صفحه 11

آموزش ساختمان و طراحی 
سیستم های VRF: صفحه 12

ایمنی و آتش نشانی: صفحه 18

کتاب چک لیست های تاسیسات 
مکانیکی ساختمان: صفحه 16

ساخت خانه ای کامال هوشمند 
توسط روس ها: صفحه 13

55 هزار واحد مسکونی؛ مورد نیاز 
سیل زدگان : صفحه 13

آنچه در این شماره می خوانید

تولید 50 درصد برق از تجدیدپذیرها 
توسط آلمان



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 4

سال هفتم- هفته سوم فروردین ماه 1398- شماره 243      www.tasisatnews.com

راهکار مقابله با بحران سیالب های شهری

بی تدبیری  مصیبت  سوگوار  شهر  ایران  که  روزها  این 
بویژه  است  سیل  بحران  با  مقابله  و  پیشگیری  مسؤالن 
شده  االحزان  بیت  به  تبدیل  میهمان نواز  شهر  شیراز 
 ۶۶ مرداد  از  پس  قبل  سال  وچند  که سی  آمد  بخاطرم 
که سیل گالبدره در تهران فاجعه انسانی آفرید همه اش 
مقاوم  سکونتگاه های  طراحی  برای  که  بود  ذهنم  در 
کنیم. تدوین  زلزله  مشابه  آئین نامه ای  سیل  برابر  در 
در آن سال ها آئین نامه طراحی ساختمان مقاوم در برابر زلزله 
را به دولت برده بودیم که در سال ۶٧ تصویب شد و بسیار مورد 
استقبال و استفاده قرار گرفته بود و خیلی سر و صدا کرده بود.
به  تا  افتاد  تعویق  به  سیل  مورد  در  اما  خواسته ام  این 
تشویق و ارشاد جناب آقای مهندس سید رضاهاشمی در 
سال ٧١ در دیداری با جناب مهندس محمد طاهر طاهری 
بهبهانی )برادر جناب مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی 
و  ساختمان  ملی  مقررات  تدوین  شورای  محترم  عضو 
بسیار  کارشناسان  از  مهندس محاسب مشهور سازه( که 
جناب  و  هستند  هیدرولیکی  های  سازه  طراحی  برجسته 
مهندس مصطفی بزرگ زاده )مهاب قدس( که از مسلط 
وقت  آن  در  هیدرولیک  و  هیدرولوژی  مهندسان  ترین 
آن  پل،  برجسته  طراح  رمضانی  اهلل  عزت  مرحوم  و  بود 
اساتید را تشویق و مصمم به انجام این کار کردم که با 

و  پذیرفتند  را  این خدمت  منتی  هیچ  بدون  و  بزرگواری 
کتاب سیالب های  قالب  در  مستمر  کار  سال  سه  از  بعد 
هاشمی  سیدرضا  مهندس  آقای  جناب  مقدمه  با  شهری 
شد. منتشر  معماری  و  مطالعات شهرسازی  مرکز  توسط 
روش ها و فناوری ها و نرم افزارهای دورسنجی و پایش 
از آن  تغییرات جوی و تحلیل داده ها و پیش بینی بارش 
زمان تاکنون پیشرفت های فوق العاده ای کرده و همچنین 
سازه های  و  هیدرولوژیکی  محاسبات  نرم افزارهای 
هیدرولیکی اما روش ها و اصول محاسبات و تدابیر مقابله 
این  در  آنچه  با  و کاهش خطر سیل  با سیالب  فیزیکی 
کتاب آمده تفاوت زیادی نکرده و هنوز این کتاب میتواند 
شهرسازی  های  طراحی  در  معتبر  مرجع  یک  عنوان  به 
گیرد. قرار  استفاده  مورد  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  و 

مهندس بهرام غفاری
پیشکسوت حوزه نظام مهندسی ساختمان
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ترجمه:
مهندس حسین شرفی 

مارس 2003

انتخاب منبع
نرم افزارها  از  استفاده  با  انبساط  منابع  معمواًل 
کنندگان،  تولید  انتخاب  نمودارهای  یا  و 
می شوند: انتخاب  زیر  اطالعات  براساس 

نشان   TC صورت  به  که  سیستم  دمای  حداقل   •
دما  این  گرمایش،  سیستم های  برای  می شود.  داده 
درجه   50 مثاًل  بود،  خواهد  اولیه  پرکن  دمای  معمواًل 
سیستم های  برای  سانتیگراد(.  درجه   ١0( فارانهایت 
بود،  خواهد  آبسرد  طراحی  دمای  دما،  این  سرمایش، 
سانتیگراد(. درجه   4( فارانهایت  درجه   40.0 مثاًل 

داده  نشان   Th صورت  به  که  سیستم  دمای  حداکثر   •
دمای  دما،  این  گرمایش،  سیستم های  برای  می شود 
طراحی آبگرم خواهد بود، مثاًل ١80 درجه فارانهایت )82 
دما  این  سرمایش،  سیستم های  برای  سانتیگراد(.  درجه 
معمواًل هنگامی که سیستم خاموش است ممکن است تا 
دمای 80 درجه فارانهایت )2٧ درجه سانتیگراد( افزایش 
پیدا کند یا بسته به موقعیت لوله کشی )این که لوله کشی 
در داخل یا خارج ساختمان واقع شده  است(. متفاوت است. 
شامل   ،VS سیستم،  کل  آب  حجم   •
اتصاالت. و  تجهیزات  و  لوله کشی ها  همه 
فشار  و   Pi )P١( اولیه  شارژ  فشار   •
شد. تعیین  قباًل  که   Pmax )P2( حداکثر 
معادالت  از  است  ممکن  همچنین  منبع  حجم 
در  این  که  شود.  تعیین   ۶ و   5 معادالت  مثاًل  پایه 
دارد: کاربرد  غشایی  دیافراگمی/  نوع  انبساط  منابع 

 

Vt= حجم منبع
غشایی  منابع  )برای  این  منبع.  »پذیرِش«  حجم   =Va

دیافراگمی(  منابع  )برای  یا  غشا  ظرفیت   )bladder(
کاماًل  دیافراگم  که  هنگامی  منبع  آبی  قسمت  حجم 
اصطالحًا  که  منابعی  است.  می شود،  )باز(  منبسط 
می تواند  آن ها  غشای  دارند،  نام  کامل«  »پذیرِش 
حجم  بنابراین  شود،  باز  منبع  هندسة  کل  اندازة  به 
برابرند. هم  با   ،Vt منبع  حجم  کل  و  منابع  پذیرش 
Ve  =   افزایش حجم آب منبسط شده از حداقل دما تا حداکثر دما.

.TC دما،  حداقل  در  آب  مخصوص  حجم   =  υC

.Th دما،  حداکثر  در  آب  مخصوص  حجم   =  υh

از  جلوگیری  منظور  به  که  می کند  تضمین   5 معادله 
سیستم  که  هنگامی  دیافراگم  یا  غشا  به  رسیدن  آسیب 
 Va پذیرش  حجم  دارد؛  قرار  فشار  و  دما  باالترین  در 
می باشد.  Ve سیستم  شده  منبسط  آب  حجم  از  بیشتر 

برای   Vt مخزن  حجم  که  می کند  تضمین   ۶ معادله 
بالشتک  و   Ve شده  منبسط  آب  ]قسمت[  دو  هر 
فشار  بین  منبع  فشارهای  حفظ  منظور  به  الزم  هوای 
می باشد. کافی   Pmax حداکثر  فشار  و   Pi حداقل 
سیستم  در  شده  ایجاد  انبساط  محاسبه  از   ۶ معادلة 
افزایش  این  نتایج  زیرا  می کند،  صرف  نظر  لوله کشی 
سیستم های  در  آن  محاسبة  و  کوچک  نسبتًا   – حجم 
و  بوده  مختلف  جنس  با  لوله هایی  دارای  که  لوله کشی 
است. دشوار  دارند،  متفاوتی  انبساط  ضرایب  یک  هر 
حجــم مخصوص در دماهای مختلف در جدول ١ نشان 

داده شده است.

توضیح کارکرد منابع انبساط - بخش چهارم

جدول 1: حجم مخصوص آب اشباع در دماهای مختلف
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عظیم  سرمایه گذاری  با  امارات  و  عربستان  کشورهای 
روی توسعه فناوری های جدید تولید انرژی خورشیدی در 
حال آماده شدن برای دوران پسا سوخت فسیلی هستند.
عربستان سعودی و امارات در حال ساخت سیستم های قدرتمند 
و پیشرفته انرژی خورشیدی هستند و امیدوار هستند که این 
حرکت گام بزرگی در حرکت دو کشور به سوی بهره برداری 
باشد. آینده  انرژی در دهه  منابع مختلف و غیرفسیلی  از 
در  سعودی  عربستان  نیوز،  عرب  جدید  گزارش  براساس 
انرژی  جدید  طرح  یک  در  سنگین  سرمایه گذاری  حال 
خورشیدی است که امیدوار است در دهه های آینده به این 
کشور در رهایی از وابستگی بیش از حد به نفت کمک کند.
خورشیدی  انرژی  بر  برنامه  این  اصلی  هسته 
انرژی  تکنولوژی  یک  که  است   )CSP(متمرکز
توانسته است  خورشیدی است که طی چند سال گذشته 
که  حالی  در  دهد.  نشان  را  خود  توانایی های  از  بسیاری 
شده اند. شناخته  بیشتر   )PV(فتوولتائیک سیستم های 

 PV در مقایسه با CSP تفاوت کلیدی آنها این است که
به جای استفاده از فوتون های نور خورشید و تبدیل آنها به 
جریان مستقیم برق، از گرمای تولید شده حاصل از تابش 
نور خورشید برای تبدیل آب به بخار که برای چرخاندن 
می کند. استفاده  می شود،  استفاده  برق  تولید  و  توربین 
از  مجموعه ای  از  خورشید  نور   ،CSP سیستم  یک  در 
آینه های زاویه دار بازتاب می شود تا نور خورشید را به یک 
گیرنده در باالی برج بازتاب دهد. در داخل گیرنده، یک 
مدار از لوله آب کشیده شده است و به بخار تبدیل می شود.
توربین  یک  چرخاندن  منظور  به  بخار  این  سپس 
می شود  تبدیل  آب  به  دوباره  و  می شود  استفاده 

شود. تکرار  و  شروع  نو  از  دوباره  فرآیند  این  تا 
عربستان  دارایی  مدیریت  رئیس  المحیدب”  “عبدالحمید 
سعودی گفت: این تکنولوژی کاماًل متفاوت از PV است، 
زیرا شما باید یک تبدیل حرارتی و استفاده از توربین های 
است.  PV از  گران تر  که  فرآیندی  دارید،  را  بخار 

وی افزود: مزیت اصلی این روش قدرت ذخیره سازی آن 
حالی  در  کنید،  ذخیره  را  گرما  می توانید  شما  زیرا  است، 
و  کرد  را  کار  این  نمی توان  خورشیدی  صفحات  در  که 
برای  اما  است.  گران  نیز  لیتیومی  باتری های  از  استفاده 
شده  رقمی  تک   CSP جدید  تکنولوژی  قیمت  بار  اولین 
است و به ازای هر کیلووات ساعت به ٧.3 سنت می رسد.

و  عربستان  همسایگی  در   CSP پروژه  که  این  ضمن 
یک  دارای  که  است  ساخت  حال  در  نیز  دوبی  شهر  در 
که  می رود  انتظار  و  است  متری   2۶0 خورشیدی  برج 
کند  برق رسانی  ساعته   24 صورت  به  نفر  هزار   320 به 
شود. کربن  تن  میلیون   ١.۶ انتشار  از  مانع  ساالنه  و 

انتشار  میزان  می رود  انتظار  پروژه  این  اتمام  از  پس 
یابد. کاهش  تن  میلیون   ۶.5 از  بیش  تا  ساالنه  کربن 

و  برق  شرکت  رئیس  و  عامل  مدیر  الطائر”  “سعید 
 2030 سال  تا  خورشیدی  پارک  این  گفت:  دوبی  آب 
کرد. خواهد  تولید  برق  مگاوات   5000 میزان  به 
این پروژه در منطقه ای به وسعت 44 کیلومتر مربع راه اندازی 
می شود و به چندین رکورد جهانی از جمله کمترین هزینه 
برق CSP، بلندترین برج خورشیدی در جهان و بزرگترین 
به  دسترسی  امکان  که  حرارتی  ذخیره سازی  ظرفیت 
یافت. خواهد  دست  می کند  فراهم  را  وقت  تمام  انرژی 

عربستان و امارات روی آینده خورشیدی، 
سرمایه گذاری می کنند



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 9

سال هفتم- هفته سوم فروردین ماه 1398- شماره 243      www.tasisatnews.com

پیشگامان  مهم ترین  جمله  از  امروزه  دانمارک  و  آلمان 
می روند،  شمار  به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهر ه گیری 
از  برق  درصد   5/54 آلمان  کشور  در  بار  اولین  برای 
شد. تولید   20١9 مارس  ماه  در  تجدیدپذیر  انرژی 
کشور آلمان برای اولین بار 5/54 درصد برق از انرژی تجدیدپذیر 
اساس  بر  اطالعات  این  کرد.  تولید   20١9 مارس  ماه  در 
داده هایی است که توسط موسسه Fraunhofer فرن هوفر 
است. شده  جمع آوری  خورشیدی  انرژی  سیستم های  برای 

باد  قدرت  که  دهد  می  نشان   Fraunhofer داده های 
توانایی تولید 34.4 درصد از مجموع انرژی هایی تجدیدپذیر 
به  را  درصد   ٧.3 خورشیدی  انرژی  همچنین  است،  دارا  را 
باقی  درصد   ١2.8 آن  بر  عالوه  و  می دهد  اختصاص  خود 
است. متعلق  بیوماس  و  آبی  انرژی های  به  نیز  مانده 

تحقیقات سازمان علوم کاربردی فرن هوفر، همچنین نشان 
داده است که انرژی های خورشیدی، بادی، زیست توده ای 
)بیومس( و هیدروالکتریک با تولید 2١9 تراوات ساعت، نسبت 
به سال گذشته افزایش 4.3 درصدی داشته اند. این در حالی 
است که کل انرژی تولیدشده در این کشور معادل 542 تراوات 
بوده که 38 درصد آن مربوط به زغال سنگ است. ساعت 
Esther Frey استر فرای، مدیر تجارت و ســرمایه گذاری 
آلمــان، در پاســـخ به خــبرهای داغ منتشـر شده در این 

خصوص بیانیه صادر کرده است.
که  می دهد  نشان  موضوع  است،”این  آمده  بیانیه  این  در 
سرمایه گذاری آلمان در منابع انرژی های تجدیدپذیر تغییر خواهد 

کرد و کشور در آینده امتیازات باالتری را کسب خواهد کرد.
طور  به   ،Energiewende از  بخشی  عنوان  به  آلمان 
ترکیب  به  را  انرژی های تجدیدپذیر  توسعه  و  تولید  پیوسته 
مستقل و ثابتی برای نسل های آینده خود اضافه کرده است.
بدون هسته ای  پایدار  آینده  با هدف  دارد  این شرکت قصد 
اتکا به سرعت  با  نیروگاه هایی  قابل توجه کربن،  و کاهش 
کند. نصب  را  دریا  و  ساحل  در  و  خورشید،  انرژی  و  باد 
پیشگامان  مهم ترین  جمله  از  امروزه  دانمارک  و  آلمان 
بهر ه گیری از انرژی های تجدیدپذیر به شمار می روند، گفته 
می شود در آلمان 35 درصد برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر 
به دست می آید. این رقم در مورد دانمارک ٧0 درصد است.

انرژی های  از  استفاده  سریع  بسط  در  مهم  عامل  یک 
نوع  این  تولیدکنندگان  از  برق  تضمینی  خرید  تجدید پذیر 
شهروندان،  که  است  شده  موجب  امر  این  است.  انرژی 
در  سرمایه گذاری  نیز  شهرک ها  و  محالت  و  کشاورزان 
انرژی های تجدید پذیر را سودمند بشمارند. نیمی از تاسیسات 
آلمان را خود شهروندان احداث  انرژی ها در  این  مربوط به 
می رسد. درصد   80 به  رقم  این  نیز  دانمارک  در  کرده اند. 

با وجود هجوم انرژی های تجدیدپذیر، زغال سنگ که در 
مدت زمان طوالنی توانسته بود منبع اصلی تأمین انرژی برق 
در آلمان باشد و 40 درصد از انرژی الکتریسیته ی این کشور 
را تأمین کند، دیگر از کارایی قبل برخوردار نیست، در واقع 
انتشار گازهای کربن در کشور به دلیل عدم نیاز به سوزاندن 
زغال سنگ بیشتر از قبل، کاهش قابل توجهی یافته است.

تولید 50 درصد برق از تجدیدپذیرها توسط آلمان
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تعرفه های  ابالغ  از  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
و  داد  خبر  کشور  سراسر  توزیع  به شرکت های  برق  جدید 
رعایت  را  الگوی مصرف  که  مشترکانی  برق  تعرفه  گفت: 
داشت. رشد خواهد  تا شهریور 23 درصد  از خرداد  نکنند، 
برای  اینکه مصوبه دولت  به  اشاره  با  محمودرضا حقی فام 
افزایش تعرفه های برق به وزارت نیرو ابالغ شده است، گفت: 
شرکت توانیر مصوبه جدید دولت برای افزایش تعرفه های 
برق مشترکان پرمصرف را که باالتر از الگوی مصرف برق 
داشته باشند، به شرکت های توزیع برق ابالغ کرده است.
وی افزود: جلسات مفیدی با حضور شرکت های توزیع برق 
در روز های پایانی سال گذشته به صورت اولیه برگزار و این 
هفته نیز برای توجیه بیشتر این جلسات برگزار خواهد شد.
و  درصد   ٧ ساالنه  صورت  به  برق  تعرفه  گفت:  حقی فام 
از خردادماه تا شهریور برای مشترکان پرمصرف، نرخ این 
رشد  تابستان  ماه   3 در  یعنی  بود؛  خواهد  درصد   ١۶ رشد 
تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف 23 درصد خواهد بود.
اینکه  بر  تأکید  با  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
درآمدزایی  منزله  به  پرمصرف ها  برق  تعرفه های  رشد 
گروه های  به  گروه  این  پیوستن  برای  ما  تالش  و  نیست 
آشنایی  برای  داشت:  اظهار  است،  مصرف  خوش 
کاهش  را  خود  برق  مصرف  اینکه  برای  برق  مشترکان 
شد،  خواهد  انجام  پیش آگهی  و  مناسب  اقدامات  دهند، 
ارسالی به مشترکان  اولین قبض  بنابراین در حال طراحی 
کنیم. آشنا  تعرفه ها  وضعیت  با  را  آن ها  تا  هستیم  برق 
حقی فام تأکید کرد: اگر مشترکان برق در یک ماه نتوانستند با 
شرایط و تعرفه جدید خود را وفق دهند، تالش خواهیم کرد باز 

هم در قبض ماه بعد آن ها را با الگوی مصرف برق آشنا کنیم.
کرد  مقرر   ١39٧ اسفند   ١9 جلسه  در  وزیران  هیئت 
سال  اردیبهشت  ابتدای  از  برق  و  شرب  آب  بهای  تا 
یابد. افزایش  درصد  هفت  میزان  به  ساالنه   ١398
مصارف  بازدارندگی  و  مصرف  مدیریت  هدف  با  همچنین 
به  درصد   ١۶ ساالنه  ماه،  خرداد  ابتدای  از  غیرضرور، 
)بدون  خانگی  مصارف  برق  و  آب  صورتحساب  خالص 
عوارض(  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  آبونمان،  احتساب 
فاضالب  می  شود.  افزوده  مصرف  الگوی  باالی  مشترکان 
بود. نخواهد  بند  این  موضوع  افزایش  مشمول  بها، 
خانوار هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن ها پایین تر از 
پایان  تا  خرداد  اول  زمانی  بازه  در  و  بوده  مصرف  الگوی 
مصرف  قبل،  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  شهریور، 
مصرف  میزان  به  تخفیف  مشمول  دهند،  کاهش  را  خود 
شد. خواهند  مصرف  پله  اولین  نرخ  با  کاهش  یافته 
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران )توانیر( موظف است، طی یک برنامه زمانی، با اولویت 
مشترکان پرمصرف، لوازم اندازه گیری کلیه مشترکانی که به 
طور متوسط مصرف برق ماهانه آن ها باالتر از الگوی مصرف 
مصرف  تفکیک  قابلیت  دارای  اندازه  گیری  لوازم  با  است، 
برای ساعات کم  باری، میان  باری و اوج  بار تعویض نماید.

صورت حساب  افزایش  از  حاصل  درآمدی  منابع 
برای  صرفًا  مورد  حسب  برق  و  آب  پرمصرف  مشترکان 
کاهش  مصرف،  مدیریت  و  اندازه  گیری  لوازم  تعویض 
توزیع  شبکه  های  بهینه  سازی  و  اصالح  و  هدررفت 
شد. خواهد  خصوصی  بخش  از  برق  و  آب  خرید  و 

تعرفه های جدید برق در سال 9۸
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که  اند  کرده  ابداع  خورشیدی  باتری  نوعی  محققان 
معتقدند  آنها  آید.  می  حساب  به  نیز  خورشیدی  پنل 
کاغذهای  توان  می  نازک  های  پنل  این  کمک  با 
کرد. تولید  انرژی  آوری  جمع  قابلیت  با  دیواری 
دانشگاه  محققان  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خورشیدی  زیستی  باتری  نوعی  لندن  کالج  امپریال 
می آید.  حساب  به  نیز  خورشیدی  پنل  که  کرده اند  ابداع 
زنده  های  باکتری«  نو  »سیا  باتری  این  تولید  برای  آنها 
کردند. چاپ  کاغذ  روی  و  الکترونیکی  مدارهای  بر  را 
سیا نو باکتری یک میکروارگانیسم است که عملیات فتوسنتز 
را انجام می دهد و قدمتی چند میلیارد ساله روی زمین دارد.
به  را  باکتری«  نو  »سیا  می توان  داده اند  نشان  دانشمندان 
عنوان جوهر به کار برد و آنها را در طرح هایی خاص روی 
این »نانوتوب  »نانوتوب های« رسانای کربن پرینت کرد. 
ها« به وسیله یک پرینتر جوهرافشان روی کاغذ چاپ شدند.
این پژوهش نشان داد »سیا نو باکتری« در مراحل پرینت زنده 

ماند است و پس از آن با انجام عمل فتوسنتز توانست مقدار 
اندکی انرژی الکتریکی را در مدت ١00 ساعت جمع آوری کند.

پنل خورشیدی زیستی که با این روش تولید شد، در ابعاد 
داشتن  نگه  روشن  برای  الزم  انرژی  و  بود  آی پد  یک 
را داشت. ال ای دی  یا المپ  یک ساعت دیجیتال ساده 
به گفته محققان می توان با کمک این پنل های خورشیدی 
قابلیت های جمع آوری انرژی را به حسگرهای کنترل عالئم 
کرد. منتقل  دیواری  کاغذهای  یا  دیابتی  بیماران  حیاتی 

ویدئوی این خبر را اینجا بینید

نور  که  اند  کرده  ابداع  کمپینگ  چادر  یک  شرکت  دو 
 ١20 چادر  این  پارچه  کند.  می  آوری  جمع  را  خورشید 
کند. می  تولید  مربع  متر  هر  ازای  به  الکتریسیته  وات 
شرکت نروژی Trapon Solar با همکاری شرکت سوئدی
Midsummer AB نخستین پارچه چادر کمپینگ دنیا را 

ابداع کرده اند که می تواند انرژی خورشید را جمع آوری کند.
شرکت Midsummer سلول های خورشیدی سبک و نازک 
تولید می کند. این سلول ها روی پارچه های چادر کمپینگ لمینیت 
شده اند. این پارچه در شرکت Trapon Solar تولید می شود.
افزایش  را  چادر  وزن  و  هستند  سبک  سلول ها  این 
وات   ١20 حدود  مخصوص  پارچه  این  نمی دهند. 
می کند.  تولید  مربع  متر  هر  ازای  به  الکتریسیته 

ویدئوی این خبر را اینجا بینید

جذب انرژی خورشیدی با کاغذ دیواری

در طبیعت چادر بزن و برق تولید کن

------------------------------------------------------------
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شمالی  اورال  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید  از  تعدادی 
هوشمند  کاماًل  خانه ای  یکدیگر  همکاری  با  روسیه 
فعالیت  و  برق  آب،  مصرف  آن  در  که  اند  ساخته  را 
می دهد. رخ  بهینه  صورت  به  گرمایشی  سیستم 
انرژی  انواع  مصرف  مدیریت  برای  تنها  نه  خانه  این  در 
زیبایی  اصول  بلکه  شده،  ریزی  برنامه  شکل  بهترین  به 
به  آن  داخلی  طراحی  و  شده  رعایت  کاماًل  نیز  شناختی 
شود. تأمین  امکان  حد  تا  ساکنان  رفاه  که  است  گونه ای 
از  استفاده  به  می توان  خانه  این  ویژگی های  جمله  از 
و  خورشیدی  صفحات  مانند  تجدیدپذیر  انرژی  منابع 
دی  ای  ال  چراغ های  از  استفاده  بادی،  توربین های 
افزاری  نرم  نیز  و  هوشمند  کنتور  مصرف،  کم  بسیار 

و  دور  راه  از  منزل  مختلف  لوازم  مدیریت  برای  خاص 
کرد. اشاره  آنها  توسط  انرژی  انواع  مصرف  میزان  کنترل 
ساخت این خانه با همکاری ١٧ استاد و دانشجو طی مدت 
شش ماه صورت گرفته و در این زمینه سه دانشجوی چینی 
اند. با روس ها همکاری داشته  نیز  و دو دانشجوی عراقی 
این منزل می توان  از جمله دیگر تجهیزات نصب شده در 
باتری  جابجایی،  قابل  و  سیار  برق  تأمین  منبع  یک  به 
هوشمند ذخیره برق خورشیدی و بادی، پارکینگ خودروی 
جلوگیری  برای  خودرو  شناسایی  حسگرهای  به  مجهز 
وسایل  برخورد  بر  مبتنی  برق  تولید  سیستم  و  سرقت  از 
کرد. اشاره  مذکور  منزل  حیاط  در  انداز  دست  با  نقلیه 

ساخت خانه ای کامال هوشمند توسط روس ها

آسیب دیدگان  اولیه،  برآورد  طبق  گفت:  اسالمی  محمد 
سیالب های اخیر به بیش از 55 هزار واحد مسکونی نیاز دارند.

محمد اسالمی با حضور در جمع مدیران و کارکنان وزارت 
ابالغ  به  اشاره  با  تابعه  سازمان های  و  شهرسازی  و  راه 
با  داشت:  اظهار  تابعه  دستگاه های   98 سال  برنامه های 
از سوی مقام معظم  تولید  نام گذاری سال رونق  به  توجه 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  توجه  قابل  سهم  و  رهبری 
چرخه تولید، برنامه های ابالغی باید با سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه »کشور در رکود نمی ماند و راه پیشرفت 
است«  داخلی  منابع  از  استفاده  و  خودباوری  مسیر  از 
سیالب های  آسیب دیدگان  اولیه،  برآورد  طبق  افزود: 
دارند. نیاز  مسکونی  واحد  هزار   55 از  بیش  به  اخیر 
تولید  به  کشور  نیاز  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کرد:  خاطرنشان  مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساالنه 
حمایت  و  تشویق  شهرسازی  و  راه  وزارت  قانونی  تکلیف 
از انبوه سازان برای ورود به عرصه ساخت و ساز است که 
مسکن  حوزه  وابسته  صنایع  کاری  فضای  رونق  به  منجر 
می شود. کاردانی  نظام  و  مهندسی  جامعه  ساختمان،   و 
اسالمی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی باید کمک کند تا 
تمامی مراحل ساخت و ساز بر اساس استانداردها انجام گیرد تا 
مانع از هدر رفت منابع بر اساس ساخت و ساز غیر استاندارد شود.

اسالمی: 55 هزار واحد مسکونی؛ مورد نیاز سیل زدگان
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همزمان با افزایش ارتفاع آب اقیانوس ها به علت گرم شدن کره 
زمین، یک معمار خوش ذوق از ساخت شهرهایی خبر داده که 
می توانند شنا کنند و شرایط باثباتی بر روی آب داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، آب شدن یخ های 
زود  یا  دیر  اقیانوس ها  و  دریاها  آب  باالآمدن  و  قطبی 
شد. خواهد  جهان  شهرهای  برخی  شدن  غرق  باعث 
کارشناسان معتقدند شهرهایی مانند میامی، شانگهای و غیره 
ظرف کمتر از صدسال آینده به زیر آب فرو خواهند رفت.
وعده   Bjarke Ingels نام  به  معماری  رو  همین  از 
با  آب  روی  بر  شناور  شهرهایی  می تواند  که  داده 
هوشمند  فناوری های  از  آنها  در  که  بسازد  باال  ثبات 
باشد. شده  استفاده  مواد  کامل  بازیافت  فرایند  و 
آب  در  شناور  متعدد  جزیره های  واقع  در  شهرها  این 
موجود  امکانات  و  تسهیالت  تمامی  از  که  هستند 
بود. خواهند  برخوردار  نیز  امروزی  شهرهای  در 
تأسیس چنین شهـرهایی زندگی را بر روی دریاها به طور 

دائمی برای انسان ها ممکن می کند.
شهری که بدین شکل طراحی می شود به اندازه سه زمین فوتبال 
مساحت دارد و می تواند حدود 300 نفر را در خود جای دهد.
همچنین می توان مجموعه ای از این شهرها را با پل ها و نیز از 
طریق وسایل نقلیه آبی به یکدیگر متصل کرد تا در مجموع 
بتوان شهر بزرگ تری با ١0 هزار نفر جمعیت به وجود آورد.
چن  کالینز  مارک  به  مربوط  طرح  این  اولیه  ایده 
بوده  پولینزی  کشور  جهانگردی  وزیر  قباًل  که  است 
هزار  از  بیش  از  متشکل  کوچک  کشور  این  است. 
هستند. پراکنده  آرام  اقیانوس  در  که  است  جزیره 

فرو  آب  زیر  به  آینده  دهه  دو  یکی  هم ظرف  کشور  این 
نجات ساکنان خود  برای  راه حلی  دنبال  به  لذا  و  می رود 
است. Bjarke Ingels که یک معمار دانمارکی است برای 
تسهیل کشاورزی در این شهرهای آبی نیز به فکر ساخت 
کنند. اشغال  را  فضا  حداقل  که  افتاده  عمودی  مزارعی 
آب  دستگاه های  از  هم  شرب  آب  تهیه  برای  همچنین 
شیرین کن پیشرفته در مقیاس گسترده استفاده خواهد شد.
تخلیه  خاص  لوله های  به  شهرها  این  کل  همچنین 
می شوند. مجهز  بازیافت  مراکز  به  آنها  انتقال  و  زباله 
 UN-Habitat آتی  نشست  در  ایده  این  است  قرار 
و  بوده  ملل  سازمان  زیرمجموعه های  از  یکی  که 
انسان ها  اسکان  به  مربوط  مشکالت  حل  زمینه  در 
شود. بررسی  می کند،  فعالیت  زمین  روی  بر 

ساخت شهرهای شناور
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دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی با اشاره 
ممنوعیت واردات برخی از کاالها در سال ١39٧ اظهار کرد که 
این ممنوعیت ها باعث کمبود برخی قطعات در بازار شده؛ در 
نتیجه فروش قطعات قالبی زیاد شد و برخی از افراد قطعات 
دست دوم را به عنوان قطعات نو در بازار عرضه می کنند.
اینکه مهم ترین مشکل تولیدکنندگان  بیان  با  احمد شفائی 
قیمت  گفت:  بود،  اولیه  مواد  تأمین  گذشت  که  سالی  در 
مواد  و  فوالدی  فلزات  بخش  در  ویژه  به  اولیه  مواد 
قیمت  شد  باعث  که  داشت  چشمگیری  رشد  پتروشیمی 
یابد،  افزایش  نیز  تولیدکننده  برای  محصوالت  شده  تمام 
تولیدکنندگان  به  واردات  کاهش  و  ارز  نرخ  افزایش  اما 
باشند. داشته  خوبی  نسبتًا  تولید  که  کرد  کمک 
وی افزود: مصرف کننده انتظار دارد وقتی قطعات در داخل کشور 
تولید می شود، قیمت تمام شده محصول پایین باشد؛ بنابراین 
مصرف کننده  برای  صنعت  این  محصوالت  قیمت  افزایش 
نبود. نیست، خوشایند  اولیه  مواد  قیمت های  در جریان  که 
اولیه  افزایش قیمت مواد  اینکه موضوع  با اشاره به  شفائی 
مختلف  کارگروه های  در  بارها  کشور  داخل  در  شده  تولید 
عنوان شد، تصریح کرد: رقم فروش بزرگ شده اما هزینه ها 
نیز زیاد است و این عدد تنها جابجا می شود و تولیدکننده 

شده  تمام  قیمت  اگر  دیگر  عبارت  به  نمی برد؛  سودی 
را  تولید  هزینه های  بتواند  که  باشد  قیمتی  محصول  یک 
سرشکن کند می توان گفت که تولیدکننده سود کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و 
پله برقی با اشاره ممنوعیت واردات برخی از کاالها اظهار 
کرد: این ممنوعیت ها باعث کمبود در بازار شد که در نتیجه 
آن فروش قطعات قالبی زیاد شد و برخی از افراد قطعات 
دست دوم را به عنوان قطعات نو در بازار عرضه می کنند.
وی با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت ها واسطه گری، 
حجم  گفت:  است،  بازار  در  دالالن  حضور  و  رانت خواری 
را  خود  محصوالت  بتواند  که  نیست  طوری  کارخانه  تولید 
معمواًل  و  بفروشد  کوچک  بنگاه های  به  خرد  صورت  به 
کارخانه ها محصوالت خود را در حجم بزرگ تر به تاجران یا 
واسطه ها می فروشند؛ برای مثال یک تاجر بزرگ خط تولید 
یک ماه یک کارخانه را می خرد و در بازار سیاه می فروشد.

پله  و  آسانسور  قطعات  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
باعث  ارز  نرخ  افزایش  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  برقی 
تولید  کشور  داخل  در  که  اولیه  مواد  از  برخی  شده 
که  شود  خارج  کشور  از  قانونی  غیر  صورت  به  می شود، 
است. گرانی ها  دالیل  از  دیگر  یکی  نیز  موضوع  این 

رواج فروش قطعات قالبی آسانسور و پله برقی
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تقویم بهاره آکادمی کاشانه
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آتش در کارگاه تولید روکش 
صندلی خودرو

در پی تماس کارگران یک کارگاه تولید روکش 
صندلی خودرو، و اطالع رسانی این حادثه به 
سامانه ١25، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 28 و ۶5 
را ساعت ١3:25 دوشنبه ١9 فروردین، رهسپار 
نعمت آباد، خیابان زمزم، خیابان رضایی نمود.

عملیات  چهار  منطقه  معاون  قلیزاده  داود 
محل  در  گفت:  این باره  در  تهران  آتش نشانی 
حادثه یک ساختمان دو طبقه به مساحت 300 
به  آن  پایین  طبقه  که  می شد  دیده  مترمربع 
تبدیل شده و  انبار کاشی و سرامیک  کاربری 
طبقه دوم آن نیز به عنوان کارگاه تولید روکش 

صندلی خودرو استفاده می شد.
وی ادامه داد: از قسمت کارگاه این ساختمان 
به مساحت ١50 متر مربع آتش و دود زیادی 
به بیرون زبانه می کشید و شعله های آتش به 

نقاط دیگر سرایت کرده بود.
تماس های  به  توجه  با  کرد:  تصریح  قلیزاده 
افراد  یا  فرد  وجود  احتمال  گزارش  و  اولیه 
محبوس شده در داخل این کارگاه تعدادی از 
احتمالی  محبوسین  جستجوی  به  آتش نشانان 

در این آتش سوزی پرداختند.
وی افزود: این کارگاه مملو از ابر، اسفنج و پارچه 
بود که نیروهای آتش نشانی بالفاصله پس از 
قطع جریان برق با بکارگیری تجهیزات ویژه و 
لوله های آبرسانی، خود را به کانون آتش سوزی 
رساندند و مشغول مهار شعله های آتش شدند 
از  آتش  شعله های  کوتاهی  زمان  مدت  در  و 
شد  خاموش  کاماًل  و  مهار  آتش نشانان  سوی 
و همچنین از سرایت شعله های آتش به دیگر 

نقاط ساختمان جلوگیری به عمل آمد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه 
هیچکس در داخل کارگاه محبوس نشده بود 
نبود  از  اطمینان  از  پس  عملیاتی  نیروهای  و 
خطر، با تحویل ملک به مالکین ماموریت خود 

را پایان دادند.

نجات سه کارگر از زیر آوار در میدان شکوفه

در پی تماس کارگران ساختمانی با سامانه ١25 مبنی بر گرفتار شدن 
سه کارگر زیر آوار، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 49:١١ 
یک شنبه ١9 فروردین، گروه امداد و نجات 9 را به سرعت رهسپار 
میدان شکوفه، خیابان دژکام، خیابان مظفری، کوچه حق الهی کرد.

این  درباره   9 نجات  و  امداد  گروه  فرمانده  مرشددوست  محمدرضا 
حادثه اظهار داشت: کارگران مشغول کار در قسمت منفی ١، یک 
ساختمان در حال ساخت به مساحت 200 متر مربع بودند که ناگهان 
ساختمان  این  پیاده رو  سمت  استحکام  جهت  نگهدارنده  دیوارهای 
تخریب شده و سه کارگر از قسمت زانو به پایین در زیر آوار آجر و 

خاک محبوس شدند.
وی ادامه داد: آتش نشانان بالفاصله با کشیدن نوار هشدار دهنده و 
جلوگیری از رفت و آمد شهروندان، محل حادثه را ایمن سازی کردند 
و  آوار برداری  مشغول  نجات،  مخصوص  تجهیزات  بکارگیری  با  و 

امدادرسانی به سه کارگر شدند.
زمان  گذشت  از  پس  آتش نشانان  کرد:  خاطرنشان  مرشددوست 
کوتاهی هر سه کارگر را که دچار مصدومیت شده بودند، از زیر آوار 

خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند.

شعله های آتش در انبار کارتن تلویزیون

با تماس کارگران یک کارخانه تولید کارتن تلویزیون با سامانه ١25، مبنی 
بر مشاهده شعله های آتش، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ١5:5۶ 
آتش سوزی،  این  کردن  خاموش  برای  بی درنگ  فروردین،   ١٧ شنبه  روز 
آتش نشانان دو ایستگاه 44، ١09 را با تجهیزات و تانکر آبرسان ایستگاه 44 
به محل آتش سوزی در کیلومتر ١9 بزرگراه شهید لشگری به سمت تهران 

اعزام کرد.
محمد فریادرس افسر آماده منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران 
در خصوص این آتش سوزی اعالم کرد: به محض رسیدن به محل حادثه 
به  تلویزیون  تولید  کارخانه  انبار  داخل  کانکس  دستگاه  یک  شد،  مشاهده 
مساحت ٧00 متر مربع دچار آتش سوزی شده و هر لحظه احتمال سرایت 

آتش به قسمت های دیگر انبار نیز وجود دارد.
وی افزود: هنگام رسیدن آتش نشانان، کانکس به طور کامل شعله ور شده 
و دود بسیار زیادی داخل انبار را فرا گرفته بود که آتش نشانان بالفاصله با 
رعایت اصول ایمنی و مجهز شدن به دستگاه تنفسی با استفاده از چند رشته 

لوله آبدهی مشغول مهار شعله های آتش شدند.
فریادرس تصریح کرد: همزمان با خاموش کردن شعله های آتش، یک تیم 
انبار  اقدام به جستجوی محبوسین احتمالی در داخل  از آتش نشانان  دیگر 
کردند و در ادامه با استفاده از فن های فشار مثبت)دمنده هوا( هوای مطلوب 

را جایگزین دود و محصوالت ناشی از آتش سوزی کردند.
وی بیان داشت: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از کارگران آسیب 
جانی وارد نشد و آتش نشانان پس از پایان ماموریت به ایستگاه خود بازگشتند.

ایـــمنی و آتش نشانی



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران ١9

سال هفتم- هفته سوم فروردین ماه 1398- شماره 243      www.tasisatnews.com

چهار عنصر آموزش موثر کارکنان - 1
سرمایه گذاری در آموزش و توسعه داخلی برای حفظ رقابت 
و  آگهی  راه  از  درآمدزایی  است.  ضروری  امروز  بازار  در 
کمپین های تبلیغاتی با سودآوری ای که می تواند از کارکنان 
آموزش دیده و باانگیزه به دست آید، قابل مقایسه نیست. رشد 
و توسعه شرکت ها به شدت به توانایی های کارکنان برای 
کسب مهارت ها، به دست آوردن رفتار مثبت، حفظ دانش 
و احساس توانمندی برای انجام کارهایشان بستگی دارد.
در  الکترونیکی،  یادگیری  در صنعت  پیشگام  آلن،  مایکل 
کتاب طراحی یادگیری الکترونیکی موفق، چهار عنصر را 
معرفی می کند که به طراحی آموزشی موثر کمک می کنند. 
او این چهار عنصر را »چهار میم« می نامد. آموزش خوب 
است.  ساده  و  هوشمندانه  دستورالعملی  نیازمند  کارکنان 
عناصر تشکیل دهنده »چهار میم« من- محتوای میکرو، 
از  حدی  تا   – مقیاس پذیر  داده های  و  ماندگار  موبایل، 
عناصر آلن متفاوت است، اما با فلسفه آموزشی او مطابق 
تهیه  و  طراحی  هنگام  در  عناصر  این  از  یک  هر  است. 
با ترکیب این »چهار  راهکار آموزشی موثر، حیاتی است. 
میم«، شرکت ها می توانند تاثیر مثبتی بر تجربه یادگیری 
باشند. نتایج کسب وکارشان داشته  بهبود  و  کارکنان خود 

شدن  کمرنگ  ابینگهاوس،  فراموشی  منحنی  میکرو: 
یادگیری  روز   30 طی  افراد  آنچه  به  نسبت  را  آموخته ها 
نشان  می گیرند،  یاد  آن  حفظ  برای  تالشی  هیچ  بدون 
این  بردن  بین  از  به  ُخرد(  )یا  میکرو  یادگیری  می دهد. 
واحدهای  تقویت  با  شرکت ها  می کند.  کمک  مساله 
کارکنان  می توانند  تخصصی  و  کوتاه  کوچک،  یادگیری 
برای  را  شرایطی  و  دهند  آموزش  موثرتر  به طور  را  خود 
آموزش  کنند. بخش  فراهم  نیروهایشان  بیشتر  ماندگاری 
والمارت به شدت بر این فلسفه تکیه می کند. فروشگاه های 
بسیار بزرگ می خواستند محیط کاری امن تری را در مراکز 

توزیعشان ایجاد کنند و به این ترتیب آموزش کارکنان را 
با استفاده از یادگیری میکرو آغاز کردند. یادگیری میکرو با 
مطرح کردن سواالت روزانه در مورد ایمنی، رفتار کارکنان 
در  54 درصد  تا  را  ایمنی  حوادث  و  داد  تغییر  کار  سر  را 
مراکز توزیع کاهش داد. یادگیری میکرو مقرون به صرفه، 
در دسترس و به راحتی قابل درک است و در طول زمان 
ویدئو،  نیست که  دارد. مهم  آسانی  به روزرسانی محتوایی 
انیمیشن، بازی یا یک فهرست ایجاد می کنید،  پادکست، 
و  ارائه شود  لحظه  در  و  میکرو  به صورت  باید  محتوایتان 
میکرو  یادگیری  نکشد.  طول  دقیقه  دو  یا  یک  از  بیشتر 
افرادی  به  و  است  مناسب  موضوعی  هر  برای  تقریبا 
که  کسانی  یا  ندارند  آموزش  برای  زمانی  می گویند  که 
می شود. توصیه  خسته اند،  خود  آموزش  ارائه  روش  از 

موبایل: عنصر دوم موردنیاز برای رسیدن به آموزش عالی، 
متفاوت  دستگاه های  روی  که  است  اطالعاتی  و  محتوا 
قابل دسترس باشد. شرکت ها با ارائه محتوای خود از طریق 
موبایل، تبلت و کامپیوتر اطمینان می دهند که کارکنانشان 
می توانند در هر زمان و هر کجا که راحت تر باشند، سرگرم 
تیم های  برای  مایکروسافت  مثال،  به عنوان  شوند.  محتوا 
فروش جهانی خود به رویکرد جدید آموزشی نیاز داشت و 
تصمیم گرفت برنامه سه دوره ای ایجاد کند. این دوره ها 
عالوه بر کامپیوترهای رومیزی روی تبلت و گوشی های 
این  راه اندازی  از  بود. یک سال پس  نیز موجود  هوشمند 
میلیون   50 از  بیش  برنامه  این  به  مربوط  درآمد  دوره، 
دالر بود. ماندگار: شرکت ها با استفاده از طراحی آموزشی 
هوشمند و سازوکار بازی های اعتیادآور می توانند کارمندان 
کنند.  حفظ  محتوا  بر  متمرکز  را  آنان  و  کرده  جذب  را 

منبع: دنیای اقتصاد
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید

* خبرهای بین الملل

* پاسخ به ابهامات مهندسی

* چه خبر از هفته بعد؟!

* مقاله اشری را به فارسی بخوانید

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


