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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه دوره 
آموزشــی اصــول طراحــی تاسیســات 
ــد. ــانه می باش ــی کاش ــی آکادم مکانیک

همکاران گرامی سام و خدا قوت 

یکی از دغدغه های جامعه مهندســی وجود همکارانی اســت که پس از تحصیات دانشگاهی 

وارد عرصه کار می شــوند. این همکاران جوان و البته جویای نام قصد دارند از اطاعاتی که 

کســب کرده اند بهترین بهره را ببرند و در فضای انجام بهترین کارها و خدمت به جامعه 

هســتند. ســالها تدریس به این قشــر و ارتباط موثر و مداوم با آنها این عاقه و هوش و 

پشــتکار فراوان را بارها به من نشــان داده است. این نیروهای خوش فکر و با انگیزه باال 

مشــکل بزرگی به نام کمبود دانش حرفه ای و کمبود تجربه حرفه ای دارند. نقصانی که باعث 

می شــود بســیاری از آنها دچار سرخوردگی های بزرگ شوند. در یک نمونه همکاری در کاس 

من بود که بســیار باهوش و توانمند بود و مدام هر جلســه بهتر و درخشــان تر می شد. در 

انتهــای کاس بــه من گفت که این کاس آخرین تاش من برای ماندن در این صنف بود و 

قبل از این دوره من تصمیم به انتخاب شــغلی دیگر و بی ارتباط با تاسیســات بودم. حال می 

دانم که باید چه کنم.

جامعه مهندســی ما سالهاســت که به اشتباه، انگشت اتهام خود را به سوی دانشگاه گرفته 

اســت و مقصر بزرگ را جوامع تحصیات عالی می داند. در حالی که رســالت دانشگاه آموزش 

علوم مهندســی به شــکل اساســی و پایه است تا از آنها نتیجه های مناسب گرفته شود. آیا 

می توان ترمودینامیک یا ســیاالت یا اســتاتیک را آموزش نداد؟ می توان به جای چنین علوم 

مهمی به آموزش ســاختمان چیلر بپردازیم؟ البته که هریک کارکرد خود را دارد و هر ســخن 

جایی.

در تمام کشــورهای پیشــرفته دنیا، رسالت آموزش های حرفه ای به آموزشگاه های تخصصی 

ســپرده شده است.آموزشــگاه هایی که توسط سازمان های دولتی یا انجمن های غیر دولتی 

به دقت بررســی می شــوند و مدام زیر ذره بین هســتند. از آن مهم تر خود آموزشگاه ها 

هســتند که ماموریت خود را در کارکرد با جامعه حرفه ای تعریف می کنند. چنین اســت که 

می بینیم مدرســان تاسیســات در آمریکا در عناوین خود عضویت حرفه ای اشری و مهندس 

حرفه ای را مطرح می کنند. آموزشــگاه حلقه واســط بین دانشگاه و جامعه حرفه ای است.

وجود شــبکه های مجازی و انبوهی از اطاعات تولیدی در این شــبکه ها مانند چیپس و 

پفک اســت که همکاران جوان ما را از پرداختن به غذای مقوی و اصلی خود دور می کند. 

غذای اصلی دوره های تخصصی و حرفه ای اســت که توســط مدرسانی آشنا به فن تدریس 

همراه با تجربه عالی در فنون مهندســی تدریس می شــود. مدرسی که اگر طراح است تعمیر 

درس نمی دهد و اگر مجری اســت طراحی.

مجموعه ای از همین دانســته ها اســت که شاید باعث شده است دوره اصول طراحی 

تاسیســات ســاختمانی، بیمارستانی و صنعتی آکادمی کاشانه چهل و شش دوره و در یازده 

ســال برگزار شــود و رکورد قدیمی ترین دوره آموزشی تاسیسات ایران را ثبت کند.

قدیمی ترین کالس
طراحی تاسیات ایران

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5

مقاله اشری/قسمت آخر/سیستم های دو VAV دو کاناله 10
استفاده از VAV دوتایی دوکاناله برای کاهش بارهای سرمایش و گرمایش. یک 
سیستم حجم هوای متغیر یک کاناله که برای چندین زون با بارهای مختلف کار 
می کند، اغلب گرمایش وسرمایش همزمان دارد. این روش ذاتًا ناکارامد است. 

نگاهی به بازار/ قیمت لوله مانیسمان در بهمن ماه 1399 37
در این گزارش به بررسی قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین 6 متری در 

بهمن ماه 1399 پرداخته ایم.

صنعتی سازی ساختمان در کشور کمتر از پنج درصد است 45
 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر صنعتی 

سازی ساختمان در کشور فراموش شده و به کمتر از پنج درصد ساخت و سازها 
رسیده است.

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 

محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
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اخبار داخلی

برگزاری آزمون صالحیت اجرا 
در رشته تاسیسات برقی

بحــث صالحیــت اجــرا در آزمــون نظــام 
مهندســی بــرق یکــی از قوانیــن معطلــق 
مانــده نظام مهندســی ســاختمان اســت 
کــه از اواســط ســال ۹۸ بــه صــورت جدی 
بحــث برگــزاری آزمــون اختصاصــی ایــن 
ــه نظــر  ــا ب صالحیــت مطــرح شــده، ام
می رســد بــا توجــه بــه مکاتبــات انجــام 
شــده از ســال ۱۴۰۰ بایــد منتظــر برگــزاری 

آزمــون باشــیم.

ضــرورت تعامل با نظام مهندســی 
بــه  در راســتای کیفیــت بخشــی 

رشــته ها
ــتان  ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــا رئیــس ســازمان  هرمــزگان در دیــدار ب
نظــام مهندســی اســتان هرمــزگان از 
اعــالم آمادگــی این دانشــگاه در راســتای 
ــا ســازمان هــا و  ــاال بــردن تعامــالت ب ب
ادارات اســتان بــرای کیفیــت بخشــی در 
حــوزه نظــام مهندســی ســاختمان خبــر 

داد.

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان
ــاون  ــالم مع ــاختمانطبق اع ــکن و س ــازندگان مس ــه کار س ــتغال ب ــه اش ــدور پروان ص
شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و شهرســازی اســتان، بــا عنایــت بــه الــزام ســاختمان 
ــود  ــه کمب ــا توجــه ب ــه داشــتن مجــری ذیصــالح و ب هــای گــروه هــای »ج« و »د« ب
مجریــان مذکــور در اســتان کرمــان، صــدور پروانــه اشــتغال بــه کار ســازندگان مســکن 
و ســاختمان و همچنیــن پروانــه اشــتغال بــه کار ســازندگان انبــوه مســکن و ســاختمان 
بــرای آن دســت از مهندســانی کــه از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ هیچگونــه کار نظارتــی و طراحی 

تقبــل ننمــوده انــد، بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات ملــی ســاختمان، بالمانــع اســت.

نظام مهندسی
توصیه به حضور در بازارهای 

بین المللی شد
برخــی از  اعضــای هیئت مدیــره ســازمان 
رضــوی  خراســان  نظام مهندســی 
نیــز ضمــن اشــاره بــه فعالیت هــای 
در  گذشــته  ســنوات  در  ســازمان  آن 
کشــورهای تاجیکســتان ،ترکمنســتان 
افغانســتان،  و  قرقیزستان ،قزاقســتان    ،
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــیل های اس پتانس
ــدس  ــودن بیــش از ۲۰۰۰۰ مهن ــا دارا ب را ب
دارای پروانــه اشــتغال بــکار، مطلــوب 
ــزی  ــی  نمــوده و خواســتار برنامه ری ارزیاب
بیشــتر در توســعه صــادرات خدمــات 

ــدند. ــی ش مهندس

عمر خانه  های ایرانی
یک چهارم خانه  های اروپایی

ــام  ــازمان نظ ــره س ــأت مدی ــو هی عض
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران 
گفــت: بدلیــل نقــش ســازندگان فاقــد 
و  در ســاخت  صالحیــت ســاختمان 
ســاز های شــهری، عمــر مفیــد خانه هــا 
از 25 ســال اســت.  ایــران کمتــر  در 
مجتبــی صابــر افــزود: عمــر مفیــد 
کــه جــزو ســرمایه های  خانــه  هــا 
ــود  ــوب می ش ــور محس ــر کش ــی ه مل
در کشــور های آســیایی 50 ســال و در 
ــش از 100 ســال  ــی بی کشــور های اروپای
ــد  ــازندگان فاق ــت س ــا فعالی ــت، ام اس
صالحیــت در ایــران موجــب شــده 
ایــن عمــر در ایــران بــه حــدود 52 ســال 
کاهــش یابــد و خانه هــای در این ســن، 

کلنگــی محســوب می شــوند.

معرفی نمایندگی نظام 
مهندسی شهریار

در  بهمن مــاه،   ۲۵ شــنبه  وز  صبــح 
مراســمی بــا حضــور مهنــدس مســعود 
ریاســت  حــوزه  مدیریــت  کریمــی 
ــان  ــهرام ملکی ــدس ش ــازمان و مهن س
دفاتــر  امــور  معــاون  سرپرســت 
ــی  ــم صالح ــدس کری ــی و مهن نمایندگ
ــط عمومــی ســازمان،  ــر رواب ــر، مدی مه
جدیــد  سرپرســت  معارفــه  مراســم 
ــد.   ــزار ش ــهریار برگ ــی ش ــر نمایندگ دفت
مهنــدس ســید علیرضــا میــر جعفــری 
نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــران در حکم ــتان ته ــاختمان اس س
مهنــدس مهــدی محرمــی شــام اســبی 
را به عنــوان سرپرســت جدیــد دفتــر 
نمایندگــی شــهریار منصــوب کــرد.

آمار نهادهای دولتی مسکن 
را گران می کند

خســروی اظهــار کــرد: طبــق گزارش هــای 
مشــاوران امــالک از نقــاط مختلــف شــهر 
تهــران در یــک هفتــه اخیــر قیمــت 
مســکن در تهــران ۶ تــا ۷ درصــد کاهــش 
ــق  ــوع طب ــن موض ــه ای ــت ک ــه اس یافت
اطالعاتــی اســت کــه از کــف بــازار بــه مــا 
می رســد. قبل تــر هــم از نیمــه آبــان 
ــا ۱۵ درصــدی  ــاه شــاهد کاهــش ۱۰ ت م
ــه  ــان اینک ــا بی ــم.وی ب ــا بوده ای نرخ ه
ــد  ــه آمــار اعــالم کردن مراکــز دولتــی ارای
رفتــه  بــاال  درصــد   ۸.۲ نرخ هــا  کــه 
ــش  ــزی افزای ــک مرک ــزود: بان ــت، اف اس
ماهانــه ۱.۸ درصــد و مرکــز آمار رشــد ۸.۲ 
درصــد را اعــالم کــرده و همیــن تناقــض 
ــری از افزایــش  ــه خب نشــان می دهــد ک

ــت. ــا نیس قیمت ه



دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر تراکمی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 18:00-20:00

 pipe flow دوره آموزشی نرم افزار
expert

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات 
ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 105 ساعت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی رویت برق

مدت دوره: 36 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش
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گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی
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اعالم آمادگی نظام مهندسی تهران 
برای اجرای قانون مجری ذی صالح

 همزمــان بــا برگــزاری نشســت نقــش ســازنده ذی 

ــه   ــاختمان ک ــی س ــنامه فن ــدور شناس ــاح و ص ص

بــا حضــور دو عضــو شــورای شــهر تهــران شــامل 

ــک،  ــه ی ــهردار منطق ــاالری، ش ــب زاده و  س حبی

رییــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران، 

تعــدادی از اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام 

ــازندگان  ــای س ــران، انجمنه ــتان ته ــی اس مهندس

شــهر و اســتان تهــران برگــزار شــد، موضــوع 

ــری آن در  ــه کارگی مجــری ذی صــاح وضــرورت ب

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاختمانها م س

در ایــن زمینــه علیرضــا میرجعفــری ـ رییــس 

اســتان  مهندســی ســاختمان  نظــام  ســازمان 

ــال آن هســتیم  ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ـ ب ته

کــه موضــوع مجــری ذی صــاح و شناســنامه 

فنــی ســاختمان را درایــن دوره ازفعالیــت ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران اجرایــی 

ــه  ــم ک ــن باوری ــاخت: برای ــان س ــم خاطرنش کنی

بایــد مجــری ذی صــاح بــه معنــای واقعــی 

ــد  ــود وبای ــی ش ــازها اجرای ــاخت وس ــه درس کلم

ازبکارگیــری مجریــان غیرواقعی درســاخت وســازها 

کــه صرفــا بــرای دلخــوش کــردن مدیــران اســت 

ــم. ــل بیاوری ــه عم ــت ب ممانع

ــی شــک  ــن هــدف ب ــق ای ــرای تحق ــت: ب وی گف

بــه کمــک مهندســان ناظــر وهمچنیــن شــهرداری 

ــاخت  ــی س ــی ازارکان اصل ــوان یک ــه عن ــران ب ته

ــکاری  ــا هم ــه ب ــم ک ــم و امیدواری ــاز داری وســاز نی

تمامــی ارگانهــای ذی ربــط، شــاهد بکارگیــری 

مجــری صــاح وســازنده ذی صــاح درســاخت و 

ــیم. ــازها باش س

رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه مهندسان نباید درخصوص ارایه خدمات 

مهندسی ارزان فروشی کنند، در عین حال از اعام آمادگی سازمان متبوعش برای اجرای قانون مجری ذی 

صاح درکلیه ساخت وسازهای پایتخت خبر داد.
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گزارش ویژه
اســتان تهــران همچنیــن تاکیــد کــرد: الزم اســت 

کــه درزمــان انعقــاد تفاهــم نامــه هــای مربــوط به 

الــزام بکارگیــری مجریــان ذی صــاح کــه طرفیــن 

آن شــامل نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 

تهــران، وزارت راه وشــهرداری تهــران اســت، حتمــا 

ازپتانســیل انجمنهــای صنفــی ســازندگان مســکن 

ــرداری  ــز انجمــن گودب وســاختمان شــهرتهران ونی

ــن  ــدگان ای ــود و ازنماین ــه ش ــره گرفت ــی به وایمن

صنــوف درزمــان انعقــاد تفاهــم نامــه دعــوت بــه 

عمــل آیــد.

تفاهمنامــه هــا بایــد بــا حضورانجمن هــای 
ــط منقعد شــود ذیرب

ــری  ــه پیگی ــوع ک ــن موض ــاد آوری ای ــا ی وی ب

ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ه ــم نام ــام تفاه ــاره فرج درب

امــری  صــاح  ذی  مجــری  بکارگیــری  الــزام 

ــک  ــی ش ــاخت: ب ــان س ــت خاطرنش ــروری اس ض

تفاهــم نامــه هایــی کــه بــدون حضــور نماینــدگان 

ــی  ــد کارآی ــای مذکورمنعقــد مــی شــود فاق انجمه

ــت. ــد اس ــدن آن بعی ــی ش ــکان عملیات ــت وام اس

میرجعفــری افــزود: مهندســان بایــد ارزش کار 

ــد  ــد و هرچن ــود را بدانن ــی خ ــه ای وتخصص حرف

خدمــات  تعرفــه  ارزش  بیــن  زیــادی  فاصلــه 

مهندســی فعلــی بــا تعرفــه هــای ایــده آل اســت، 

امــا درعیــن حــال مهندســان نابیــد ارزان فروشــی 

ــد. ــن بیاورن ــود را پایی ــات خ ــد وارزش خدم کنن

ــران  ــتان ته ــی اس ــازمان نظــام مهندس ــس س ریی

تاکیــد کــرد: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

اســتان تهــران مدعــی اســت کــه ظرفیــت کافــی 

بــرای اجــرای قانــون مجــری ذی صــاح را در تمــام 

ــا  ــم کــه ب ســطح کانشــهر تهــران دارد و امیدواری

همــکاری نهادهــای ذی ربــط اجــرای ایــن قانــون 

هرچــه ســریع تــر صــورت گیــرد.

طبــق قانــون همــه ســاخت وســازها بایــد 
توســط مجــری ذی صــالح ســاخته شــود

همچنیــن شــهاب ســعادت نــژاد ـ رییــس انجمــن 

ــران ـ  ــهر ته ــاختمان ش ــکن و س ــازندگان مس س

گفــت: مطابــق قانــون ومقــررات ملــی ســاختمان 

ــراد و  ــط اف ــد توس ــازها بای ــاخت و س ــه س کلی

شــرکتهای دارای صاحیــت انجــام شــود و مطابــق 

ــاختمانها  ــه س ــاده ۳۳کلی ــی م ــه اجرای ــن نام آیی

ــاالت  ــل و انتق ــرای نق ــی ب ــه شناســنانه فن ــاز ب نی

دارنــد و قبــل از ارایــه پایانــکار شــهرداریها موظــف 

ــه  ــی ک ــی و ملک ــنامه فن ــن شناس ــت ای ــه دریاف ب

توســط ســازندگان ذیصــاح در طــول اجــرا پــروژه 

تهیــه مــی شــود هســتند.

فنــی  مزایــای شناســنامه  از  کــرد:  تاکیــد  وی 

ســاختمان، بیمــه تضمیــن کیفیــت ۱۰ ســاله، 

ارایــه نقشــه هــای  اجرایــی ســاختمان در تمامــی 

رشــته هــا و ارایــه اســتاندارد هــای مصالــح، 

ــاختمانها و  ــاخت س ــل س ــودن عوام ــخص ب مش

ــاخت  ــوع س ــح و ن ــخصات مصال ــن مش همچنی

ــول  ــوارد در ط ــن م ــه ای ــت ک ــاختمان اس ــر س ه

مــدت اجــرا توســط ســازنده دارای صاحیــت کــه 

پروانــه اشــتغال خــود را از وزارت راه و شــهر ســازی 

ــود. ــل ش ــه و تکمی ــد تهی ــرده بای ــت ک دریاف

ــم  ــه دریک ــای ک ــم نامه ــق تفاه ــت: مطاب وی گف

شــهریورماه ســال جــاری، مابیــن شــهرداری تهران، 

شــورای شــهر و نظــام مهندســی منعقــد و مصوبــه 

ان در کمیتــه ۵ نفــره اســتان تهــران تصویب شــده 

اســت، کلیــه  ســاختمانهای گــروه ج و د در تهــران 

کــه شــامل ســاختمانهای بــاالی ۶ طبقــه می شــود 

و همچنیــن تمامــی ســاختمانهای منطقــه ۲ در 
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مرحلــه اول بایــد در زمــان شــروع بــه کار ســازنده 

ــد  ــت کنن ذیصــاح خــود را درنظــام مهندســی ثب

تــا شــهرداری بــه انهــا اجــازه شــروع بــه کار دهــد 

و در انتهــای کار نیــز بایــد شناســنانه فنــی و ملکــی 

ایــن ســاختمانها توســط ســازنده دارای صاحیــت 

تهیــه شــود.

ــب  ــن ترتی ــه همی ــه داد: ب ــژاد ادام ــعادت ن س

ســاختمانها در مناطــق بیشــتری در کلیــه متــراژ ها 

ملــزم بــه  ارائــه شناســنانه فنــی هســتند کــه ایــن 

ــاال رفتــن کیفیــت  امــر مهــم مــی توانــد باعــث ب

ســاخت و ســاز و عمرمفید ســاختمانها و مشــخص 

بــودن کیفیــت ســاخت هــر ســاختمان شــود.

وی بــا تاکیــد براینکــه طبــق اظهــارات اعضــا 

ــم  ــن تفاه ــران ای ــهرداری ته ــهر و ش ــورای ش ش

ــی  ــل اجرای ــورت کام ــفند بص ــدای اس ــه از ابت نام

ــرای  ــفانه در اج ــت: متاس ــان داش ــود اذع ــی ش م

ایــن قانــون بســیار مهــم، مدتــی کوتاهــی شــده 

ناگــوار و  اتفاقــات  بــروز  باعــث  امــر  ایــن  و 

ــوص  ــاختمانها بخص ــادی در س ــای زی ــب ه تخری

در زلزلــه هــا شــده  اســت و ازایــن رهگذرجــان و 

ــه  ــه اســت ک ــن رفت ــردم از بی ــال بســیاری از م م

امیدواریــم بــا اجــرای صحیــح قانــون اســتفاده از 

ســازنده دارای صاحیــت و صــدور شناســنانه فنــی 

بتوانیــم شــاهد  ســاخت ســاختمانهای ایمــن، بــا 

ــم. ــد باش ــول عمرمفی ــا ط ــت  و ب کیفی

هــدف هیــات مدیره هشــتم، اجــرای قانون 
مجری ذی صالح اســت

ــو  ــر، عض ــی صاب ــش، مجتب ــن همای ــه ای در ادام

نظــام  ســازمان  دار  خزانــه  و  مدیــره  هیــات 

مهندســی ســاختمان اســتان تهــران گفــت: یکــی 

ازمحورهــای اساســی واصلــی  ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان اســتان تهــران دردوره هیــات 

ــری  ــون مج ــردن قان ــی ک ــتم، اجرای ــره  هش مدی

ــت. ــوده اس ــاح ب ذی ص

وی تصریــح کــرد: بــا این رویکــرد ازابتــدای فعالیت 

هیــات مدیــره هشــتم ســازمان نظــام مهندســی، 

ازاواخــر ســال ۹۷ مذاکراتــی بــا شــهرداری تهــران 

آغازکردیــم کــه ایــن رایزنــی هــای درنهایــت 

منجــر بــه انعقــاد تفاهــم نامــه بکارگیــری مجــری 

ذیصــاح درســاختمانها  درشــهریوماه ســال جــاری 

شــد کــه بــه موجــب آن مقررشــد کــه نــام ســازنده 

ــاختمانی  ــت س ــروع فعالی ــدای ش ــاح ازابت ذیص

درفــرم مربوطــه قیــد شــود.

ــن  ــر ای ــی دیگ ــور اصل ــرد: مح ــد ک ــر تاکی صاب

ــران  ــهرداری ته ــه ش ــت ک ــن اس ــه ای ــم نام تفاه

متعهــد شــده اســت کــه در هنــگام صــدور پایــان 

ــاختمان  ــی س ــنامه فن ــد شناس ــاختمانی بای کار س

گزارش ویژه
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توســط  مجــری ذی صــاح پــروژه تهیــه و توســط 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان صــادر شــده 

باشــد.

ــزام  ــد ال ــری ســازنده ذی صــالح بای بکارگی
قانونــی شــود

همچنیــن مهــدی محرمــی، بــازرس ســازمان 

تهــران  اســتان  ســاختمان   مهندســی  نظــام 

ــر  ــال حاض ــرد: درح ــد ک ــت تاکی ــن نشس نیزدرای

طــرح اصــاح قانــون نظــام مهندســی ســاختمان 

ــت طراحــی و نظــارت و  ــای کیفی در راســتای ارتق

ارتقــای کیفیــت، درنوبــت طــرح درصحــن علنــی 

ــرا  ــه چ ــت ک ــب اس ــای تعج ــت وج ــس اس مجل

ــری  ــزام بکارگی ــدن ال ــرای گنجان ــچ اراده ای ب هی

مجــری ذی صــاح درســاختمان هــا درایــن قانــون 

ــدارد؟ ــود ن وج

ــری  ــزام بکارگی ــک ال ــدون ش ــرد: ب ــد ک وی تاکی

مجــری ذی صــاح درقانــون نظــام مهندســی 

ــه  ــود ک ــد ب ــیارمثبتی خواه ــای بس دارای پیامده

ــت آن دررای  ــه تاثیرمثب ــوان ب ــی ت ــه آن م ازجمل

ــان  ــت درزم ــوان عدال ــوی دی ــادره ازس ــای ص ه

ــرد. ــاره ک ــاختمانی اش ــکات س ــروز مش ب

محرمــی گفــت:  اگرمــا بتوایــم همزمــان بــا 

ــروژه هــای  ــری طــراح وناظــر درپ ــد بربکارگی تاکی

ســاختمانی کــه در۴۲ مــاده قانــون نظام مهندســی 

الــزام آورشــده  و ۲۱ تبصــره آن، بکارگیــری آن 

ــم  اســت، کلمــه مجــری ذیصــاح را هــم بگنجانی

دیگرهیــچ مشــکلی دربــاره دیــوان وشــکایات 

ــم در  ــهرداری ه ــت و ش ــم داش ــه نخواهی مربوط

ــد  ــن فرآین ــه ای ــه ب ــزم خواهــد شــد ک نهایــت مل

ــد. ــن کن ــی تمکی قانون

گزارش ویژه
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گزارش ویژه

قســمت چهارم-پایانــی/ یــک سیســتم حجــم هــوای متغیــر یــک کانالــه کــه بــرای چندیــن زون 
ــًا  ــد، اغلــب گرمایــش وســرمایش همزمــان دارد. ایــن روش ذات ــا بارهــای مختلــف کار مــی کن ب
ناکارامــد اســت. در هــر موقعیــت مشــخص، زون هــای خاصــی ممکــن اســت نیــاز بــه ســرمایش 
داشــته باشــند و بقیــه نیــاز بــه گرمایــش. یــک سیســتم یــک کانالــه VAV هــوای تهویــه شــده 
ســرد را بــرای نواحــی کــه بــه ســرمایش نیــاز دارنــد، تامیــن مــی کنــد. در ســایر زون هــا کــه نیــاز 
بــه گرمایــش دارنــد، هــوا ممکــن اســت دوبــاره گــرم شــود. بــا اســتفاده از سیســتم هــای دوکانالــه 
VAV دوتایــی مــی تــوان از ایــن امــر جلوگیــری کــرد؛ در ایــن سیســتم هــا یک سیســتم ســرمایش 
و دیگــری گرمایــش را تامیــن مــی کنــد. ایــن چیدمــان بــا حــذف ســرمایش و گرمایــش همزمــان 
و اســتفاده از هــوای بیــرون بــرای ســرمایش و هــوای برگشــت بــرای گرمایــش، ســبب کاهــش 

قابــل توجــه در بارهــای ســرمایش و گرمایــش در سیســتم هــای HVAC مــی شــود.
منبع: ژورنال اشری، نوامبر 2020/ مترجم: مهندس نیره شمشیری

سیستم های دو VAV دو کاناله

 %100 AHU1 ــی ــدول 5a، وقت ــورد 3 در ج ــرای م ب

هــوای تــازه وارد کنــد و دبــی جریــان هــوا در هــر 

ــچ  ــد، هی ــه الزم نرس ــد تهوی ــر از ح ــه کمت زون ب

هــوای تــازه ای از طریــق AHU2 الزم نیســت. 

ــتاندارد  ــتفاده از اس ــا اس ــه الزم در AHU2 ب تهوی

62.1 اشــری ســال 2016 »رونــد نــرخ تهویــه بــرای 

ــی  ــبه م ــه« محاس ــای VAV چندزون ــتم ه سیس

ــط  ــازه ورودی توس ــوای ت ــه ه ــی ک ــود، در حال ش

AHU1 بــه هــر زون هــم در نظــر گرفتــه مــی شــود. 

بــرای مــورد 1 )جــدول 5a( بــا دمــای هــوای رفــت 

ــت )12.8 درجــه ســانتی  ــت 55 درجــه فارنهای ثاب

 %16.8  ،AHU2 بیــرون  هــوای  جریــان  گــراد(، 

ــط  ــه فق ــی ک ــه الزم در زون های ــا تهوی ــت ت اس

تحــت پوشــش AHU2 هســتند مثــل غــرب )زون 

4( و شــمال )زون 5( یــا تــا حــدی شــرق )زون 2(، 

فراهــم شــود. 

ــن  ــد بهتری ــن روش نمــی توان ــا اینکــه ای ــی ب حت

 VAV ــتم دو ــک سیس ــرای ی ــی ب ــت کنترل سیاس

ــت؛  ــه اس ــل توج ــش قاب ــش گرمای ــد، کاه باش

ــد  ــی توان ــش م ــرون و بازگرمای ــان هــوای بی جری
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مقاله اشری
ــش در  ــوای گرمای ــان ه ــی جری ــش دب ــا افزای ب

غــرب )زون 4( و شــریق )زون 5( بیــش از ایــن هــم 

کاهــش یابــد. از آنجایــی کــه AHU2 بایــد تهویــه 

را از طریــق ورود هــوای بیــرون فراهــم کنــد، اگــر 

هیــچ هــوای تــازه ای وارد نشــود، بیشــترین دمای 

هــوای رفــت کــه مــی تواند بــه دســت آیــد، 68.8 

ــرای  ــورد 3(. ب ــد م ــت )مانن ــت اس ــه فارنهای درج

ــام  ــابه انج ــه ای مش ــوان مقایس ــی ت ــورد 2 م م

داد، امــا بیشــترین دمــای هــوای رفــت 70 درجــه 

ــت. در  ــراد( اس ــانتی گ ــه س ــت )21.2 درج فارنهای
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مــورد 5 یــا 4، وقتــی بیــرون گــرم اســت و بیشــتر 

زون هــا در حــال ســرمایش کار مــی کننــد، هیــچ 

 AHU2 ــی در ــوای کم ــان ه ــا جری ــوا ی ــان ه جری

الزم نیســت و مــی توانــد خامــوش شــود. 

کاهش بار گرمایش و سرمایش ساالنه

بــرای نشــان دادن مقــدار کاهــش بــار ســرمایش 

 VAV و گرمایــش از اســتفاده از سیســتم هــای دو

 eQuest دوکانالــه، بــار ســاعتی به دســت آمــده از

بــرای ســاختمان اداری نمونــه بــرای محاســبه 

روی  ســاعتی  گرمایــش  و  ســرمایش  بارهــای 
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تجهیــزات اســتفاده مــی شــود. محاســباتی کــه در 

ــال و 9  ــرای کل س ــده، ب ــان داده ش ــداول نش ج

محــل مختلــف انجــام مــی شــود. در ایــن آنالیــز 

ــش و  ــم زون گرمای ــاط تنظی ــاعتی، نق ــرژی س ان

ــه ترتیــب 75 و 72 درجــه فارنهایــت  ســرمایش ب

ــی  ــرض م ــراد( ف ــانتی گ ــه س )23.9 و 22.2 درج

شــود. 

شــکل 4 و شــکل 5 بارهــای گرمایــش و ســرمایش 

ســاالنه را بــرای دو سیاســت کنترلــی دمــای هــوای 

ــه  ــت در 55 درج ــت ثاب ــوای رف ــای ه ــت )دم رف

فارنهایــت و سیاســت تنظیــم مجــدد دمــای هوای 

ــه محــل هــا،  رفــت( نشــان مــی دهــد. بســته ب

وقتــی دمــای هــوای رفــت در 55 درجــه فارنهایــت 

ــته  ــه داش ــت نگ ــراد( ثاب ــانتی گ ــه س )12.8 درج

ــار گرمایــش )شــکل 4a( از  مــی شــود، کاهــش ب

ــس  ــس آنجل ــا 89% در ل ــو ت ــدود 29% در فارگ ح

ــای  ــدد دم ــم مج ــت تنظی ــی سیاس ــت. وقت اس

ــی شــود، کاهــش  ــه م ــه کار گرفت ــت ب هــوای رف

ــس  ــا 76% در ل ــو ت ــش از 10% در فارگ ــار گرمای ب

.)4b ــس اســت )شــکل آنجل

ــه  ــل توج ــکل 5( قاب ــرمایش )ش ــار س ــش ب کاه

ــن کاهــش  ــه محــل بســتگی دارد؛ ای نیســت و ب

ــر باشــد. اگرچــه  ــا 3% متغی ــد از 0.7% ت مــی توان

سیســتم هــای دو VAV از دو فــن رفــت اســتفاده 

ــتم  ــم باسیس ــای سیتس ــی ه ــد، کل دب ــی کنن م

ــه  ــتند و در نتیج ــر هس ــه براب ــک کانال ــای ی ه

هیــچ مقایســه مصــرف انــرژی فنــی انجــام نشــد. 

ــای  ــی ه ــه، دب ــک و دو کانال ــای ی ــتم ه در سیس

زون گرمایــش در کمتریــن مقــدار )20 درصــد 

بیشــترین جریــان طراحــی ســرمایش( ثابــت نگــه 

داشــته مــی شــود. اگــر دبــی هــای جریــان هــوای 

ــرای  گرمایــش متغیــر باشــد، کل دبــی سیســتم ب

ــا  ــود، ام ــد ب ــی خواه ــز یک ــتم نی ــر دو سیس ه

ــای  ــتم ه ــتر از سیس ــش بیش ــار گرمای ــش ب کاه

دو VAV بــه دلیــل بازچرخانــی مقــدار هــوای گــرم 

ــد.  ــه دســت مــی آی بیشــتر ب

نتیجه گیری

ــک  ــای VAV ی ــتم ه ــرد سیس ــه عملک ــن مقال ای

کانالــه را بــا سیســتم هــای دو کانالــه بــا دو 

 VAVمقایســه مــی کنــد. سیســتم هــای دو VAV

ــا  ــزات HVAC را ب ــد بارهــای روی تجهی مــی توان

کاهــش ســرمایش و گرمایــش همزمــان و حداکثر 

ــرای  ــرد ب ــرون س ــوای بی ــتفاده از ه ــاختن اس س

ســرمایش و هــوای برگشــت گــرم بــرای گرمایــش 

کــم کنــد. 

بســته بــه محــل و کاربــرد، کاهــش بــار گرمایــش 

ممکــن اســت بــه طــور گســترده بیــن 10 تــا %80 

متغیــر باشــد. هیــچ کاهــش بــار ســرمایش قابــل 

توجهــی حاصــل نشــد، در نتیجــه سیســتم هــای 

ــب  ــش غال ــه گرمای ــی ک ــل های دو VAV در مح

ــر باشــد. مطالعــه  ــی ت اســت، ممکــن اســت عمل

ــتم  ــرای سیس ــی ب ــای کنترل ــت ه ــن سیاس بهتری

ــرای  ــا ب ــد، ام ــی کن ــن نم ــای دو VAV را تعیی ه

اســتفاده از سیاســت هــای عملیاتــی معمــول 

ــازد.  ــی س ــم م ــردی فراه ــای عملک ــه ه مقایس

ــتم  ــرای سیس ــب ب ــی مناس ــای کنترل ــت ه سیاس

ــار  ــای ب ــش ه ــد کاه ــی توانن ــای دوVAV م ه

گرمایــش و ســرمایش بیشــتری بدهنــدو مصــرف 

ــد.  ــم کنن ــتم را ک ــرژی سیس ان
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گذری بر کالس های
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مریــم حســنی مدیــر پشــتیبانی/ یــه زمانــی وقتی 

مدرســه مــی رفتیــم، بــرف بــود، بــارون بــود، گرمــا 

ــی  ــث م ــاید باع ــن ش ــود، و همی ــرما ب ــود، س ب

شــد کــه از ذوق و شــوق مــا از مدرســه رفتــن کــم 

ــور و  ــی و ش ــور در کاس و دلگرم ــا حض ــد ام کن

هیجانــی کــه بــا بقیــه دانــش آمــوزان در مدرســه 

ــدار  ــرای بی ــی ب ــل کاف ــم دلی ــی کردی ــاد م ایج

شــدن و لبــاس پوشــیدن و رفتــن بــه مدرســه بود. 

تــا اینکــه بــزرگ شــدیم، دانشــگاه رفتیــم و شــاغل 

شــدیم، امــا آمــوزش و یادگیــری در هیــچ برهه ای 

از زندگــی کمرنــگ نشــد چون انســان بــه یادگیری 

ــده اســت. همیشــه در  ــه زن و پیشــرفت اســت ک

تــاش بودیــم تــا زمــان کاس هــا را بتوانیــم بــا 

زمــان کاریمــان هماهنــگ کنیــم، مرخصــی بگیریــم 

ــه  ــا ب ــیم ت ــته باش ــک را داش ــه ترافی ــا دغدغ و ی

موقــع بــه کاس برســیم و بهــره کافــی و کامــل از 

وقــت و هزینــه و انرژی کــه برای  حضــور در کاس 

گذاشــته ایــم را ببریــم. حــاال شــاید دیــر هــم مــی 

رســیدیم امــا لطــف حضــور در کاس چیــز دیگــری 

ــرای پیشــرفت هســتیم و  اســت. مــا در تــاش ب

جهــان در حــال بــه روز شــدن و نــوآوری.

 کرونــا و همــه گیــری آن، امــا دلیلــی شــد تــا خانه 

نشــین شــویم و بــرای بیــرون آمــدن با اســترس و 

نگرانــی از ســامت خودمــان و اطرافیانمــان هیــچ 

ــوت  ــا خل ــان ه ــیم. خیاب ــته باش ــه ای نداش عجل

شــد، دورکاری هــا افزایــش پیــدا کــرد و مــا درگیــر 

ــی از راه  ــدیم. زندگ ــی ش ــدی از زندگ ــیوه جدی ش

دور. امــا ایــن خانــه نشــینی دلیلــی بــرای توقــف 

آمــوزش و یادگیــری نیســت، کاس هــای آنایــن 

ــتقبال  ــا اس ــد و ب ــد کردن ــادی رش ــرعت زی ــا س ب

ــتند  ــه هس ــد. البت ــه ش ــراد مواج ــیاری از اف بس

کســانی کــه هنــوز بــا مقولــه آنایــن کنــار نیامــده 

انــد و حضــور فیزیکــی را ترجیــح مــی دهنــد. امــا 

ــر  ــران دی ــر نگ ــا دیگ ــدن کاس ه ــن ش ــا آنای ب

رســیدن بــه کاس و ترافیــک و مرخصــی نیســتیم، 

چــون بــه راحتــی در هــر جایــی کــه هســتیم چــه 

ــی در مســیر  ــا حت ــازه و ی ــه باشــیم، چــه مغ خان

مــی توانیــم بــدون دغدغــه در کاس حضــور 

داشــته باشــیم. حتــی در کاس هایــی کــه در 

شــهرهای دیگــر و یــا کشــورهای دیگــر برگــزار مــی 

گــردد بــه دیــده حســرت نــگاه نمــی کنیــم کــه ای 

ــم و  ــور بودی ــا کش ــهر و ی ــم در آن ش ــا ه کاش م

مــی توانســتیم در آن دوره آموزشــی شــرکت کنیــم 

ــوزش را  ــای آم ــن مرزه ــای آنای ــون کاس ه چ

ــرز و  ــدون م ــا آمــوزش ب برداشــته اســت و االن ب

ــرو هســتیم. محدودیــت روب

ــه  ــا ب ــل ورود کرون ــز در اوای آموزشــگاه کاشــانه نی

کشــور رویکــرد آموزشــی خــود را تغییــر داد چــون 

کدام بهتر است؟!
آنالین یا حضوری

ویژه نامه
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ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــا از اهمی ــرای م ــوزش ب آم

اســت و هیــچ مانعــی نمــی تواند مــا را از ایــن امر 

دور کنــد. کاس هــای آنایــن برنامــه ریــزی شــد 

ــورت  ــه ص ــی ب ــک دوره آموزش ــت ی ــرای تس و ب

رایــگان برگــزار گردیــد تــا هــم دانــش پژوهــان بــا 

آن آشــنا شــوند و هــم آموزشــگاه ظرفیــت هــای 

خــود را بررســی کنــد و در جهــت بهبــود کاس در 

حــد کاس هــای حضــوری تــاش کنــد. بــه ایــن 

ترتیــب دوره هــای آنایــن آموزشــگاه کلیــد خــورد 

ــا اســتقبال هــر چــه بیشــتر دانــش پژوهــان  و ب

ــه  ــد ب ــرو ش ــان روب ــران و جه ــاط ای ــی نق از اقص

طــوری کــه از کشــورهایی مثــل کانــادا، انگلیــس، 

آلمــان و اســترالیا و .... در دوره هــا شــرکت کردنــد 

و همچنیــن عزیزانــی از تمامــی اســتان هــای 

ــران. کشــور عزیزمــان ای

ــه ای  ــوزش حرف ــا، آم ــدن کاس ه ــن ش ــا آنای ب

دیگــر یــک آرزو نیســت بلکــه یــک برنامــه روزانــه 

ــه  ــد. ب ــده ان ــه ش ــا آن مواج ــه ب ــه هم ــت ک اس

شــکلی کــه مــی گوینــد لطفــا بعــد از دوران کرونــا 

هــم  همچنــان کاس هــای آنایــن را ادامــه 

دهیــد. دوره آموزشــی اصــول طراحــی تاسیســات 

مکانیکــی ســاختمانی، بیمارســتانی و صنعتــی یکی 

ــانه  ــگاه کاش ــای آموزش ــن دوره ه از پرطرفدارتری

اســت کــه بــا 105 ســاعت کاس و 4 اســتاد جــزو 

ــت،  ــم هس ــن ه ــای آنای ــن دوره ه ــنگین تری س

امــا بــه لطــف خــدا و اســتقبال بــی نظیــر دانــش 

پژوهــان و تــاش مضاعــف همــکاران واحــد 

ــه دوره  ــن دوره را در س ــم ای ــته ای ــوزش توانس آم

متوالــی بــه بهتریــن نحــو برگــزار کنیــم بــا کیفیتــی 

مشــابه و یــا حتــی بهتــر از کاس هــای حضــوری.

ســخن آخــر اینکــه ایــن شــما هســتید کــه باتوجه 

بــه روحیــه اتــان تصمیــم میگیریــد در کــدام کاس 

کت  شــر

کنیــد امــا 

قت  هیچو

ه  ز جــا ا

هیــد  ند

هیــچ 

چیـــــزی 

نــع  ما

شــما برای 

یادگیری و 

حرکــت رو 

ــو  ــه جل ب

. شــد با

ویژه نامه
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هندبوک اشری CD مشاور حرفه ای افضالب

کتاب تجهیزات تهویه مطبوع فرهنگ جیبی تاسیسات ساختمان

جزوه 1000 صفحه ای و CD پایان دوره

کتاب سایکرومتریک و اكربرد آن
در تهویه مطبوع
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مهندس روح اله واصف

مدرسان دوره اصول طراحی

نویسنده و مترجم چهارعنوان کتاب Ashrae Application، اتاق تمیز، بازرسی و ارزیابی شبکه های 

  Pipe FlowExpert لوله کشی، نرم افزار

معرفی نرم افزارهای Pipe Flow Expert و Loopcad به جامعه تاسیسات ایران

مدرس بیش از دویست دوره آموزشی تاسیسات از سال 1380

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

دارای پروانه اشتغال پایه یک از سازمان نظام مهندسی

عضو حرفه ای جامعه مهندسان تاسیسات آمریکا

طراح تاسیسات مکانیکی تاالر مرکزی موسیقی و تئاتر کرمان، مصلی نجف، شهرک شهید خرازی، ایستگاه 

مترو شهید مطهری اصفهان، موزه آب پردیسان، بازار آواجنرال، مجتمع مسکونی صدف دانشگاه شریف، 

استخر قهرمانی شهید عراقی و … 

مشاور پروژه های آوا سنتر، بیمارستان چشم، مجتمع مسکونی میکا و …

بنیانگذار آکادمی کاشانه، خبرگزاری تاسیسات نیوز و فروشگاه اینترنتی تاسیسات بوک

مدیر عامل مهندسین مشاور کاشانه

تقدیر شده در کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع تهران

سخنران بیش از 50 همایش مطرح در شهرهای مختلف ایران

عضو سابق هیات تحریریه مجات حریق، تهویه مطبوع، تهویه وتبرید
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ویژه نامه

مهندس زاره انجرقلی

مدرسان دوره اصول طراحی

 لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس تبرید و تهویه مطبوع از دانشگاه لندن

فعالیت بیست ساله در عرصه تجاری و صنعتی تبرید

طراحی مبدلهای هوا خنک از قبیل اواپراتور - کاندنسر هوائی - کویلهای آب گرم و سرد

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

عضو ASHRAE آمریکا
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مهندس ایمان یونسیمهندس امیر مرادیان

سابقه ۱۳ سال طراح حرفه ای بیمارستان

طراحی گازهای طبی

 تالیف کتاب الزامات عمومی 

بیمارستان،الزامات بخش جراحی در 

رشته مکانیک، 

بیمارستان ایمن،

الزامات بخش نگهداری نوزاد

 از سری کتاب های استاندارد برنامه 
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طراح مجتمع های مسکونی سازمان 

جهاد خانه سازی سراسر کشور،

تاالر و مجتمع فرهنگی تفریحی تفت 

یزد و ………

مدرس دوره نقشه کشی تاسیسات 
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مهنــدس نیــره شمشــیری- مدیــری آمــوزش/ 

ــه  ــادی ک ــوع زی ــود تن ــا وج ــد ب ــای تول ــک ه کی

دارنــد در همــه جــای دنیــا یــک مفهــوم مشــترک 

ــد.  ــی دهن ــان م را نش

معمــوالً بــا بریــدن کیــک، پایــان یــک ســال زندگی 

را جشــن مــی گیریــم و بــا انــرژی و امیــد، حیــات 

دوبــاره در ســال جدیــد را شــروع مــی کنیــم. 

مقاطــع مهــم دیگــری هــم در زندگــی تحصیلــی و 

کاری و اجتماعــی مــا وجــود دارد کــه مــی توانــد 

ــد؛ ازدواج،  ــا باش ــرای م ــد ب ــی جدی ــروع دوران ش

فــارغ التحصیلــی مدرســه و دانشــگاه، کار و حرفــه 

و ..

بــاور هیئــت علمــی آکادمــی کاشــانه بــر آن اســت 

کــه 105 ســاعت حضــور در یــک دوره جامــع، 

مفصــل و پربــار مــی توانــد فصــل زرینــی در حیات 

حرفــه ای مــا بــه شــمار بیایــد. فصلــی کــه پایــان 

آن مــی توانــد نقطــه عطــف و آغــازی باشــد بــرای 

پیشــرفت و صعــود. 

چرا کیک می بُریم؟!
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داستان هایی از شرکت کنندگان

مهنــدس صــدرا واصــف- مدیــر اجرایــی/ بهتریــن 

آکادمــی،  آمــوزش  در حیطــه  مــن  خاطــرات 

همراهــی دوســتانی هســت کــه بــه کمــک کاشــانه 

ــیده  ــت رس ــه موفقی ــان ب ــت خودش ــه هم و ب

ــند؛ باش

ــات  ــگاه 96 تاسیس ــه در نمایش ــود ک ــتی ب دوس

ــده  ــا آم ــه م ــه غرف ــی ب ــا آکادم ــنایی ب ــرای آش ب

بــود، ایشــان هــم رشــته بنــده در حــوزه صنعــت 

ــری در  ــد و همینطــور دانشــجوی دکت ــی بودن نفت

همیــن رشــته، مســتاصل بودنــد کــه زمــان زیــادی 

را مشــغول تحصیــل بــه رشــته ای بــوده انــد کــه 

ــه  ــدارد، ب ــبی ن ــازار کاری مناس ــران ب ــا در ای فع

ایشــان پیشــنهاد شــرکت در دوره اصــول طراحــی 

تاسیســات مکانیکــی را دادیــم، دوره ای کــه الفبای 

ــه ای  ــد حرف ــا ح ــوده و ت ــات ب ــی تاسیس طراح

شــدن فــرد پیــش مــی رود، گذرانــدن یــک دوره 

آموزشــی ســه ماهــه و دیــدن هــر هفتــه ایشــان 

موجــب شــد هماننــد دیگــران دوســتان صمیمــی 

ــا دو  ــتم ت ــان نداش ــری از ایش ــر خب ــیم، دیگ باش

مــاه پیــش کــه بــرای گرفتــن چنــد مــدرک پایــان 

ــد، صــورت  دوره خودشــان پیــش مــا آمــده بودن

ایشــان از زیــر ماســک هــم بــرای مــن آشــنا بــود 

ــته  ــال گذس ــی دو س ــان ط ــه ایش ــاری ک و افتخ

ــی را  ــد میلیون ــد ص ــروژه چن ــود دو پ ــته ب توانس

ــل بدهــد. ــا انجــام و تحوی ــه کمــک آمــوزش م ب

خاطــره دیگــر بــرای کســی بــود همیــن دوره اصول 

را کــه قبــل از شــرایط کرونــا فقــط پنجشــنبه هــا 

بصــورت حضــوری برگــزار مــی شــد را از کرمــان بــه 

 Workshop تهــران مــی کشــاند، دوســتی کــه در

ــا مــا زمــان دانشــجویی آشــنا  دانشــگاه تهــران ب

ــان  ــال از کرم ــد س ــد از چن ــاال بع ــود و ح ــده ب ش

پیــش مــا مــی آمــد بــرای آمــوزش، چــون کاس 

هــای مــا معمــوال تــا ســاعت 19 طــول می کشــید، 

باعــث مــی شــد ایشــان شــب پنجشــنبه را خانــه 

ــا  ــد ب ــردا بتوانن ــا ف ــد ت عمــوی خودشــان بگذرانن

ــن  ــد، ای ــاز گردن ــان ب ــهر خودش ــه ش ــوس ب اتوب

رفــت آمــد بــه قــدری شــیرین بــود کــه ایشــان در 

ــوی خودشــان شــدند و  ــاد عم آخرهــای دوره دام

حداقــل آزمــون آخــر دوره را دیگــر از شــهر کرمــان 

ــر  ــر کاس حاض ــران س ــد و از ته ــریف نیاوردن تش

شــدند.

خاطرم هســت شــخص دیگــری در زمــان گذراندن 

خدمــت ســربازی بــا معرفــی دوســتان کاشــانه ای 

بــه آموزشــگاه مــا تشــریف آورده بودنــد، بــا توجــه 

بــه اینکــه ایشــان مهندســی ســیاالت خوانــده بود، 

ــتند،  ــات نداش ــی تاسیس ــی از طراح ــچ اطاع هی
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ــد،  ــد بودن ــدیدا عاقمن ــته ش ــن رش ــه ای ــا ب ام

ــا گذرانــدن چنــد دوره  ــر اینکــه ب ایشــان عــاوه ب

آموزشــی، دانــش تاسیســاتی خــود را پیــش 

ــزار Revit MEP را  ــرم اف ــد، ن ــه ای کردن ــا حرف م

ــزار فــوق تخصصــی اســت  ــرم اف هــم کــه یــک ن

ــک  ــه کم ــی ب ــه مهندس ــل حلق ــت تکمی ــه جه ک

طراحــان مــی آیــد را هــم ســپری کردنــد. حاصــل      

ــن دوســت، اســتخدام  ــاش ای ــوزش و ت ــن آم ای

 BIM ومهاجــرت ایشــان در یکــی از شــرکت هــای

در کشــور اســترالیا بــه عنــوان مهنــدس طراح شــد. 

ــه  ــرای آکادمــی کاشــانه ک ــه افتخــار ب و صــد البت

ــه  ــن مجموع ــان ای ــش پژوه ــم از دان ــان ه ایش

ــد. بودن
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برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید!
02122842963        02122843154          02122843076

www.KAASHAAEH.com

شروع دوره اسفند 1399  

ساعت105 مدت دوره

جلسه35 تعداد جلسات

دوشنبه ها و پنج شنبه ها روزهای برگزاری

اساتید دوره
مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی
مهندس امیر مرادیان و مهندس ایمان یونسی

دوره اصول طراحی
در یک نگاه

ویژه نامه
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خرم: صنعتی سازی، هوشمندسازی
و ساختمان سبز نیاز به حمایت دولتی دارد

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرم رئی ــد خ احم

ــی  ــش مل ــمین همای ــور در شش ــاختمان کش س

ــت:   ــاختمان گف ــت س ــن صنع ــای نوی فناوری ه

ــر  ــت س ــا پش ــاز را در دنی ــاخت و س ــل س ۶ نس

ــه  ــوم ک ــل س ــا در نس ــور م ــه کش ــته ایم ک گذاش

ــرار دارد. ــت ق ــی اس ــش از صنعت ــان پی هم

رئیس ســاختمان کشــور مهمترین مســاله کشــور را 

عــدم بــاور مدیــران بــه صنعتی ســازی عنــوان کــرد 

و گفــت: در موضــوع صنعتی ســازی بســترهای الزم 

و نیــروی انســانی مــورد نیــاز را تــا حــدود زیــادی 

ــد طراحــی و ســاماندهی مناســب  ــم و نیازمن داری

در اینبــاره، هســتیم.

رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور، 

افــزود: مهمتریــن مســئله ای کــه امــروز در کشــور با 

آن مواجهیــم عــدم بــاور مدیــران جامعــه بــه ایــن 

موضــوع اســت کــه بایــد بــر اســاس ســند توســعه 

حرکــت کــرد نــه بــر اســاس ســلیقه مدیــران.

خــرم در بخــش دیگــری از ســخنان خود گفــت: در 

حــال حاضــر در بخــش حمــل و نقــل کشــور، طرح 

ــرح  ــن  ط ــم و در تدوی ــار داری ــی را در اختی جامع

جامــع مســکن نیــز اعــام آمادگــی کرده ایــم. 

ــن  ــر طــرح جامــع تحــت عناوی ــن طــرح دو زی ای

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان: باید حمایت از صنعتی سازی، ساختمان هوشمند و 

ساختمان سبز را به عنوان نسل های بعدی ساخت و ساز مورد توجه قرار دهیم.  همچنین تامین 

بودجه های مناسب را از دولت بخواهیم تا در دو دهه آینده بتوانیم به نسل هفتم ساخت و ساز که 

همان نسل استفاده از دانش و تکنولوژی های نوظهور به طور ترکیبی است، برسیم.

گزارش
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صنعتی ســازی و بازآفرینــی را شــامل می شــود 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــم ب ــیار مه ــور بس ــه دو مح ک

وی افــزود: در حــوزه بازآفرینــی شــهری، بایــد نــگاه 

ویــژه بــه بافت هــای فرســوده داشــت و در جهــت 

ســاماندهی ایــن بافت هــا قــدم برداشــت. مــا در 

ــتیم. در  ــب هس ــیار عق ــازی بس ــوزه صنعتی س ح

ــروی انســانی  ــن خصــوص بســترهای الزم و نی ای

مــورد نیــاز را تــا حــدود زیــادی داریــم و نیازمنــد 

طراحــی و ســاماندهی مناســب هســتیم.

خــرم توضیــح داد: بایــد حمایــت از صنعتی ســازی، 

ســاختمان هوشــمند و ســاختمان ســبز را بــه عنوان 

نســل های بعــدی ســاخت و ســاز مــورد توجــه قرار 

دهیــم.  همچنیــن تامیــن بودجه هــای مناســب را 

از دولــت بخواهیــم تــا در دو دهــه آینــده بتوانیــم 

بــه نســل هفتــم ســاخت و ســاز کــه همــان نســل 

ــه  اســتفاده از دانــش و تکنولوژی هــای نوظهــور ب

طــور ترکیبی اســت، برســیم.

و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  گــزارش  بــه 

شهرســازی، ششــمین همایــش ملــی فناوری هــای 

نویــن صنعــت ســاختمان از ســوی دبیرخانــه 

ــاختمان  ــت س ــن صنع ــای نوی ــی فناوری ه دائم

ــزار  ــجاد برگ ــی س ــگاه صنعت ــکاری دانش ــا هم و ب

ــه  ــا پای ــک دوره ارتق ــاز ی ــود و دارای امتی می ش

بــر  مهندســی  نظــام  هفت گانــه  رشــته های 

اســاس مجــوز دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل 

ســاختمان راه و شهرســازی اســت.

www.kaashaaneh.ir
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رامیـــــــن وطــن دوســــت/ مهندس تاسیســات 

و حقوقــدان 

- از ســال 1379، بــا تصویــب قانــون جدیــد آئیــن 

دادرســی مدنــی، موضــوع » مــرور زمــان » جایگاه 

ــز،  ــش از آن نی ــت داد. پی ــود را از دس ــی خ قانون

شــورای نگهبــان موضــوع » مــرور زمــان » را مغایــر 

ــام  ــر آن را باطــل اع ــن ناظــر ب ــا شــرع و قوانی ب

کــرده بــود.

ــورد  ــوق، در م ــی در ف ــان » اعام ــرور زم *  » م

امــور مالــی و جرائــم منتــج بــه قصــاص یــا دیــه ) 

کــه قابــل تقویــم بــه  » وجــه نقــد  » مطابــق بــا 

ــری  ــم کیف ــوده و در جرای ــند ( ب ــی باش ــون م قان

ــا  ــق ب ــان مطاب ــرور زم ــی، م ــی خصوص ــا مدع ب

قانــون مجــازات اســامی -  92، تحــت شــرایطی، 

ــت. ــا اس ــان پابرج همچن

ــا ایــن وصــف، پیــش بینــی مــرور زمــان در   2- ب

قانــون بیمــه بــه دلیــل اقتضائــات خــاص صنعــت 

بیمــه کــه فوریــت و تعییــن تكليــف ســريع 

ــیاری  ــت بس ــد در آن اهمی ــن عق ــدات طرفی تعه

دارد،باعــث گردیــده اســت کــه  » مــرور زمــان » در 

عقــد بیمــه، قابــل اســتناد و کاربــردی باقــی بمانــد. 

3- مــاده 36 قانــون بیمــه -1316  بیــان مــی کنــد 

: » مــرور زمــان دعــاوی ناشــی از بیمــه، دو ســال 

اســت و ابتــدای آن از تاریــخ وقــوع حادثــه منشــأ 

دعــوی خواهــد بــود ... 

ــه  ــود دارد ک ــدی وج ــه، بن ــای بیم 4- در قرارداده

مطابــق بــا آن، بیمــه گــذار مکلــف اســت حداکثــر 

ظــرف 5روز ) گاه 10 روز نیــز ذکــر مــی شــود ( بعد از 

وقــوع حادثــه، آن را بــه اطــاع بیمــه گــر برســاند 

وگرنــه بیمــه گــر الزامــی در انجــام تعهــدات خــود 

در قبــال بیمــه گــذار نخواهــد داشــت. 

ــه  ــود : آنچ ــد ب ــن خواه ــه ای ــوال مطروح 5- س

در بندهــای 3 و 4 فــوق آمــد، در بیمــه هــای 

مســئولیت مدنــی ) در اینجــا : مهندســی ( بــه چــه 

ــردد؟  ــی گ ــرا م ــورت اج ص

ــت  ــه دق ــک نکت ــه ی ــدا ب ــد ابت ــواب بای  6- در ج

ــذار در  ــی قانونگ ــداف اصل ــی از اه ــود : » یک نم

بیمــه هــای مســئولیت، تضميــن جبــران خســارت 

ــه دیگــر  شــخص ثالــث ) زیــان دیــده ( اســت. ب

ــه  ــا توج ــوق را ب ــای 3 و 4 ف ــد بنده ــخن، نبای س

بــه محدودیــت زمانــی آمــده در آنهــا بــه نحــوی 

ــدون  ــان دیــده ب در نظــر گرفــت کــه خســارت زی

ــد. ــران باقــی بمان جب

 7- در دعــوای شــخص ثالــث ) زیــان دیــده ( بــا 

طرفیــت مســئول ورود زبــان، بــا توجــه بــه اینکــه 

دعــوای مطروحــه براســاس قانــون و بــرای جبــران 

خســارت ناشــی از تعهد شــخص مســئول اســت و 

مبتنــی بــر قــرارداد بیمــه نیســت بــا وجــود اینکــه 

سوال : مرور زمان در دعاوی بیمه ای، در بیمه های 
مسئولیت مهندسی به چه صورت اجراء می گردد؟

حقوق تاسیسات
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حقوق تاسیسات
ــئولیت (  ــه ) مس ــا بیم ــط ب ــور مرتب ــوای مزب دع

اســت، رعایــت مــرور زمــان دعــوای بیمــه ای، بــه 

ــی باشــد و ضــروری نیســت. ــوق نم صــورت ف

8-  بــه دیگــر ســخن، اگــر حادثــه رخ داده ناشــی از 

تائیــد پرونــده ای توســط مهنــدس ناظــر در زمــان 

ــه باشــد،  ــن بیم ــه، در دوره تامی ــه نام ــار بیم اعتب

حتــی اگــر رای نهایــی صــادره در زمانــی بیــش از 

ــن  ــی دوره تامی ــارج از دوره زمان ــا خ ــال و ی 2 س

ــارت  ــران خس ــه جب ــف ب ــر موظ ــه گ ــد، بیم باش

ــود. زیــان دیــده مطابــق رای نهایــی خواهــد ب

9-  در مــورد بنــد4  ) آگاه نمــودن بيمه گــر از حادثه 

توســط بیمــه گــذار در ظــرف زمانــی معیــن (، باید 

بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود : زمــان شــروع حادثــه 

ــع  ــه مرج ــان احضاری ــر از زم ــدس ناظ ــرای مهن ب

قضائــی شــروع توجــه بــه اینکــه بــروز حادثــه در 

ــر  ــی ب ــدس ناظــر، دلیل ــد مهن ــورد تائی ــده م پرون

مقصــر شــناخته شــدن وی نمــی باشــد، بنابرایــن 

تــا زمانــی کــه مهنــدس ناظــر بــه مرجــع قضائــی 

ــارت،  ــئول خس ــن مس ــی از طرفی ــوان یک ــه عن ب

احضــار نگردیــده اســت، دلیلــی بــر شــروع زمــان 

ــوده و مــرور زمــان »  جهــت آگاهــی بیمــه گــر نب

ــاغ  ــان اب ــر  » از زم ــه گ ــه بیم ــانی ب ــاع رس اط

احضاریــه » شــروع مــی گــردد. 

www.kaashaaneh.ir
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ــک  ــر در ی ــش کارگ ــزارش، ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــه  ــا ب ــور در جرجی ــرآوری محصــوالت طی واحــد ف

ــدند. ــته ش ــع کش ــروژن مای ــت نیت ــت نش عل

ــور رخ  ــرآوری طی ــع ف ــز صنای ــک مرک ــه در ی حادث

ــتند و  ــور داش ــم حض ــر ه ــر دیگ ــه کارگ ــه ن دادک

حــال ســه نفــر از آنهــا وخیــم اســت. ۵ کارگــر در 

ــان  ــتان ج ــر در بیمارس ــر دیگ ــک نف ــه و ی کارخان

ــتی  ــه، نش ــت حادث ــد. عل ــت دادن ــود را از دس خ

ــت. ــده اس ــخیص داده ش ــع تش ــروژن مای نیت

نیتــروژن مایــع بــرای انجمــاد کرایوژنیــک در 

ــی  ــتفاده م ــی اس ــد مکانیک ــای تبری ــتم ه سیس

شــود. علــت نشــتی مشــخص نیســت./ مترجــم 

ــیری ــره شمش ــدس نی مهن

نیتروژن مایع در سیستم های 
تبرید مکانیکی حادثه آفرید

طی یک حادثه در مرکز صنایع فرآوری طیور، بر اثر نشتی نیتروژن مایع برای 
انجماد کرایوژنیک در سیستم های تبرید مکانیکی شش نفر کشته شدند.

خبر
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نگاهی به بازار
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بازسازی آپارتمان های کوچک

تاسیسات کار خود باشیم

فنــون دکوراســیونی زیــادی وجــود دارنــد کــه مــی 

ــا حــس و حــال  ــی ب ــه داشــتن آپارتمان ــد ب توانن

ــون بســیار  ــن فن ــد، گاهــی ای ــاری نماین ــد ی جدی

کوچــک و جزئــی و گاهــی بــا تغییراتــی وســیع تــر 

و عظیمتــر در ابعــاد همراهنــد کــه در ایــن صــورت 

بــه آنهــا بازســازی آپارتمــان گفتــه مــی شــود.

مراحل بازسازی آپارتمان

پیــش از انجــام مراحــل بازســازی آپارتمــان و 

ــی  ــخ بعض ــت پاس ــاز اس ــه نی ــرات مربوط تعمی

ســواالت معیــن شــوند. ایــن ســواالت مــی تواننــد 

ــل: ــن قبی ــوالی از ای س

مــی خواهیــم کــدام فضاهــای آپارتمــان را مــورد 

بازســازی قــرار دهیــم؟

هزینــه کــردن بــرای بازســازی و نوســازی آپارتمان 

تــا چــه مقــدار بــرای مــا مقــدور اســت؟

ــورد  ــور م ــه منظ ــه چ ــده ب ــازی ش ــای بازس فض

ــری  ــه کارب ــت و چ ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس

ــت؟ ــد داش خواه

کــدام ســبک دکوراســیون آپارتمــان را در بازســازی 

انتخــاب نمــوده ایــم؟

میزان اهمیت طراحی برای ما چقدر است؟

در بازســازی بخــش هــای معیــن شــده آپارتمــان 

چــه نــوع متریــال و مصالحــی مــورد پســند 

ــت؟ ماس

تکلیــف چیدمــان آپارتمــان بعــد از بازســازی چــه 

ــدام  ــتفاده از ک ــا اس ــح م ــد و ترجی ــد ش خواه

ــت؟ ــی اس ــوازم خانگ ــایل و ل وس

باشــند. پــس از یافتــن پاســخ ایــن ســواالت بــرای 

تکنیک های مهندسی عمران و معماری در کنار هم منتهی به روش هایی شده اند که می تواند یک 

ساختمان فرسوده و قدیم را به محلی شیک و پرزرق و برق تبدیل کرده و احساس ساکنان را بهبود بخشد 

همچنین در هنگام فروش نیز منجر به فروش راحتتر و گرانتر خواهد شد.
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تاسیسات کار خود باشیم

ــت  ــت اولوی ــر اس ــان بهت ــازی آپارتم ــاز بازس آغ

ــرد: ــورت پذی ــر ص ــح زی ــه توضی ــدی ب بن

الویت اول: بازسازی آشپزخانه

الویت دوم: بازسازی سرویس بهداشتی

الویت سوم: بازسازی نشیمن و سالن پذیرایی

الویت چهارم: بازسازی اتاق ها

هزینه بازسازی آپارتمان

قیمــت بازســازی آپارتمــان در بیشــتر ســایت هــا 

ــع  ــاس مترمرب ــر اس ــه ب ــای مربوط ــال ه و ژورن

گــزارش مــی شــود و کمینه و بیشــینه ای بــرای آن 

در نظــر گرفتــه مــی شــود. امــا بایــد توجــه داشــته 

کــه معیــن هزینــه بازســازی آپارتمــان بــه صــورت 

ــی  ــرو م ــی روب ــتره عظیم ــا گس ــی ب ــر مربع مت

باشــد. چــرا کــه میــزان و کیفیــت مــواد و متریــال 

بــه کار رفتــه، میــزان تغییــرات و ســطح انجــام کار 

ــن  ــت. معی ــذار اس ــیار تاثیرگ ــوارد بس ــن م در ای

ــتمزد  ــرای دس ــده ب ــرآورد ش ــه ب ــط هزین متوس

نیــروی انســانی مشــغول در فراینــد بازســازی نیــز 

ــا نوســانات بســیاری مــی توانــد همــراه باشــد. ب

همچنیــن بــه عنــوان نکتــه پایانــی در نظــر داشــته 

ــان  ــوص آپارتم ــه خص ــازی ب ــه در بازس ــید ک باش

هــای قدیمــی بایســتی حواســتان بــه واحدهــای 

بــاال، پاییــن و طرفیــن باشــد تــا در هنــگام 

بازســازی هیــچ گونــه آســیبی بــه آنهــا وارد نشــود.

ــا حــدی حرفــه ای انجــام  ــد ت بازســازی مــی توان

ــده در آن  ــاد ش ــی ایج ــوع و تازگ ــه تن ــرد ک پذی

ــیکتر  ــان ش ــک آپارتم ــد ی ــتر از خری ــر و بیش باالت

ــورت  ــود در ص ــی ش ــه م ــد. توصی ــاز باش و نوس

ــازی  ــوص بازس ــی و در خص ــه کاف ــتن تجرب نداش

ــازی  ــرکت بازس ــک ش ــات ی ــق از خدم ــای عمی ه

ــده آل  ــه ای ای ــا نتیج ــد ت ــره ببری ــان به آپارتم

ــود. ــل ش حاص
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بازسازی آپارتمان کوچک

بازســازی آپارتمانهــای کوچــک شــیوه ای مناســب 

و از نظــر مالــی مقــرون بــه صرفــه جهــت کارایــی 

بیشــتر و افزایــش فضــای مــورد اســتفاده در 

آپارتمــان مــی باشــد. بعضــی از مواقــع، چیدمــان 

و طراحــی داخلــی یــک آپارتمــان کوچــک طــوری 

ــر از  ــک ت ــی آن را کوچ ــای داخل ــه فض ــت ک اس

ــه  ــد. در ادام ــی ده ــان م ــت نش ــه هس ــه ک آنچ

کوشــش مــی کنیــم نکاتــی در خصــوص بازســازی 

هــای کوچــک را یــاد آور شــده و بــر اطاعــات تــان 

ــاره بیافزاییــم. در ایــن ب

طراحــی داخلــی و نــوع چیدمــان وســایل در 

آپارتمــان یکــی از کلیــدی ترین نــکات در بازســازی 

ــوع  ــوص ن ــت. در خص ــک اس ــای کوچ آپارتمانه

چیدمــان آپارتمــان خــود حتمــا بــا یــک مشــاور یا 

طراحــی کــه ســبک کار او را می پســندید مشــورت 

نماییــد چــرا کــه در صــورت خریــد گــران قیمــت 

تریــن وســایل خانــه و مرغــوب تریــن متریــال هــا 

بــرای بازســازی تــا زمانــی کــه ایــن وســایل و نــوع 

طراحــی و دکوراســیون بــا هــم هماهنــگ نباشــند 

ــرف  ــه ص ــند هزین ــته باش ــی نداش ــبک خاص و س

ــه دل  شــده اتــاف و طراحــی آپارتمــان چنگــی ب

نخواهــد زد.

بازسازی آپارتمانهای کوچک

ــی  ــالن پذیرای ــان س ــال در چیدم ــوان مث ــه عن ب

ــه  ــرار دادن یــک کاناپ ــم ســفید ق ــا ت ــی ب آپارتمان

ــد  ــوه خواه ــه ای جل ــیک و حرف ــیار ش ــی بس رنگ

ــا  نمــود امــا تصــور کنیــد در آپارتمانــی کوچــک ب

دیوارهــای بــه رنــگ فیــروزه ای مبلمانــی ســلطنتی 

ــا رنــگ تیــره قــرار داده شــود! و ب

شــاید رنــگ زده شــده بــه دیوارهــا از نــوع بهترین 

رنــگ و مبلمــان تهیــه شــده گــران قیمــت تریــن 

مبلمــان یــک مغــازه لوکــس در بــاالی شــهر باشــد 

امــا آنچــه در آپارتمــان شــما دیــده خواهــد شــد 

ــر و  ــود جــز یــک فضــای دلگی ــزی نخواهــد ب چی

نامــوزون کــه ارزش مــواد و وســایل گــران قیمــت 

تاسیسات کار خود باشیم
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آن نیــز بــه چشــم نخواهــد آمــد.

بازسازی داخلی آپارتمان

آمیــزی  رنــگ  آپارتمــان  بازســازی داخلــی  در 

دیوارهــا و ســقف آپارتمــان بــه خصــوص آپارتمــان 

هــای کوچــک نقــش بســیار مهــم و اساســی مــی 

توانــد در بازســازی اصولــی آن ایفــا کنــد. در ایــن 

ــرای  مرحلــه بایســتی دقــت داشــته باشــید کــه ب

پوشــش دیوارهــا و ســقف آپارتمــان خــود کــدام 

رنــگ و طراحــی را مــی پســندید. ایرانیــان اغلــب 

ــگ  ــایر رن ــر س ــفید را ب ــگ س ــا رن ــای ب ــرح ه ط

هــا ترجیــح مــی دهنــد چــرا کــه رنــگ ســفید در 

عیــن ســادگی مــی توانــد زیبایــی بــی نظیــری بــه 

آپارتمــان شــما ببخشــد.

درســت اســت کــه انتخــاب رنــگ بازســازی داخلی 

ــق  ــلیقه ای و مطاب ــا س ــی کام ــان موضوع آپارتم

بــا نظــر و خواســت صاحــب آپارتمــان انجــام مــی 

ــورد  ــر م ــاوه ب ــگ ع ــاب رن ــا در انتخ ــرد ام پذی

ــا  ــودن آن بایســتی روی تناســب رنــگ ب پســند ب

انــدازه و وســایل آپارتمــان نیــز دقــت کــرد. معموال 

در بازســازی آپارتمــان هــای کوچــک بــرای دلبازتــر 

کــردن و عظیمتــر بــه نظــر رســیدن آپارتمــان بهتــر 

اســت از رنــگ هــای روشــن و بــه خصــوص رنــگ 

ســفید بــرای رنــگ آمیــزی دیوارهــا و ســقف 

آپارتمــان اســتفاده شــود.

بازسازی آپارتمان قدیمی

ــا حتــی آپارتمــان  بازســازی آپارتمــان قدیمــی و ی

هایــی کــه عمــر زیــادی ندارنــد مــی توانــد شــامل 

مــواردی چــون تعویــض کابینــت آشــپزخانه، 

ــرات در  ــاد تغیی ــی، ایج ــیون داخل ــر دکوراس تغیی

ــگ  ــان، رن ــوش آپارتم ــدی، تعویــض کفپ ــه بن تیغ

ــا نصــب کاغــذ دیــواری روی  آمیــزی دیوارهــا و ی

آنهــا، تعمیــرات حمــام و ســرویس بهداشــتی، 

ــا  ــض ی ــی، تعوی ــه کش ــات لول ــازی تاسیس بازس

ایجــاد تغییــرات در درب و پنجــره هــای آپارتمــان، 

تعمیــر یــا تعویــض سیســتم گرمایش و ســرمایش 

ــد. و … باش

امــروزه بازســازی آپارتمــان هــا نیــاز افــراد خانواده 

ــه از  ــه صرف ــل و ب ــر مح ــه تغیی ــاز ب ــدون نی را ب

نظــر مالــی فراهــم مــی کنــد و از ایــن رو اهمیــت 

ــف  ــار مختل ــان اقش ــژه ای در می ــت وی و محبوبی

ــردم دارد. م

بازسازی آپارتمانهای قدیمی

ــه  ــک ب ــی و کوچ ــای قدیم ــازی آپارتمانه در بازس

ــه  ــان توج ــی آپارتم ــازی داخل ــردازی در بازس نورپ

تاسیسات کار خود باشیم
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ویــژه ای داشــته باشــید، بدیــن منظــور مــی 

توانیــد از نورهــای مصنوعــی بیشــتری در فضــای 

ــرش  ــاب ف ــن انتخ ــد. همچنی ــره ببری ــی به داخل

ــان  ــیون آپارتم ــی دکوراس ــم در طراح ــای عظی ه

ــی  ــوب نم ــبی محس ــه مناس ــک گزین ــای کوچ ه

ــدون  ــای ب ــت ه ــت موک ــر اس ــس بهت ــود، پ ش

طــرح بــا رنــگ هــای خنثــی و فــرش هــای کوچک 

ــان  ــای آپارتم ــا فض ــود ت ــتفاده ش ــی اس در طراح

ــد. ــوه نکن ــر جل ــک و دلگی کوچ

در خصــوص آپارتمــان هــای بــا متــراژ کم و ســقف 

کوتــاه اســتفاده از پــرده هایــی کــه رنــگ خنثــی و 

طرحــی ســاده داشــته باشــند توصیــه می شــود.

نوسازی آپارتمان

در نوســازی آپارتمــان جهــت بازســازی حمــام 

صــورت  در  آپارتمــان،  بهداشــتی  ســرویس  و 

تشــخیص معیــوب بــودن شــیرآالت و تاسیســات 

ــتی  ــی بایس ــان بازرس ــط کارشناس ــرویس توس س

نســبت بــه تعویــض آنهــا قبــل از هــر اقدامــی در 

ــان  ــتی آپارتم ــرویس بهداش ــام و س ــازی حم بازس

ــام و  ــازی حم ــی در بازس ــه عبارت ــرد. ب ــدام ک اق

ســرویس بهداشــتی بهتــر اســت امــور بازســازی را 

ــام داد. ــده انج ــدی ش ــت بن ــورت اولوی ــه ص ب

ــرای  ــدی ب ــت بن ــل و اولوی ــن مراح ــداول تری مت

ــه  ــد ب ــی توان ــتی م ــرویس بهداش ــازی س بازس

ــام و  ــف حم ــا و ک ــدی دیواره ــق بن ــورت عای ص

ــه  ــات و لول ــض تاسیس ــر و تعوی ــرویس، تعمی س

کشــی، تعویــض و نوســازی کفپــوش و شــیرآالت 

ــد. باش

ــت  ــان اینس ــازی آپارتم ــه نوس ــل توج ــه قاب نکت

کــه در بازســازی حمــام و ســرویس بهداشــتی 

تاسیسات کار خود باشیم
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آپارتمــان ایــن اســت کــه بــا هزینــه هایــی کمتــر 

و ایــده هایــی خاقانــه مــی تــوان فضــای داخلــی 

ــیک و  ــیار ش ــتی را بس ــرویس بهداش ــام و س حم

فکــر شــده طراحــی کــرد؛ بــه عنــوان مثــال بــرای 

زیبایــی تمــام و ایجــاد تنــوع در حمــام و ســرویس 

ــوان در طراحــی دکوراســیون آن  بهداشــتی مــی ت

ــرد. ــا در آن اســتفاده ک ــدان طبیعــی زیب از یــک گل

بازسازی آشپزخانه آپارتمان

بازســازی آشــپزخانه در آپارتمــان از اهمیــت ویــژه 

ــد ســهم بســزایی  ای برخــوردار اســت و مــی توان

ــژه  ــه وی ــد. ب ــته باش ــان داش ــازی آپارتم در زیباس

در بازســازی هــای کوچــک جهــت عظیمتــر دیــده 

ــپزخانه  ــرای آش ــن ب ــی اپ ــا از طراح ــدن فض ش

هــا اســتفاده مــی شــود کــه آشــپزخانه را در 

معــرض دیــد بیشــتر و حساســیت روی طراحــی و 

دکوراســیون آن را چنــد برابــر مــی کنــد. بازســازی 

ــواردی  ــد شــامل م ــی توان ــان م آشــپزخانه آپارتم

و  تخریــب  هــا،  کابینــت  تعویــض  همچــون 

نوســازی دیوارهــا و آرک هــای قدیمــی، تعویــض 

و نوســازی لولــه کشــی هــا و شــیرآالت، تعویــض 

ــد. ــی کاری باش ــپزخانه و کاش ــوش آش کفپ

بــرای هریــک از این مــوارد روش های هوشــمندانه 

ای جهــت بازســازی و ایجاد تغییرات در آشــپزخانه 

وجــود دارد کــه بــا اندکــی مطالعــه و جســتجو در 

ســایت هــای طراحــی دکوراســیون و بازســازی می 

تــوان آنهــا را دریافــت و بــا ایــده هایــی مبتکرانــه 

یــک بازســازی آپارتمان هوشــمندانه انجــام داد.

ــان در  ــازی آپارتم ــوص بازس ــه در خص ــی ک نکات

ــپزخانه ــش آش بخ

تعویــض کابینــت هــا در بازســازی آشــپزخانه 

بســیار چشــمگیر خواهــد بــود.

اســتفاده از میــز جزیــره در فضــای آشــپزخانه مــی 

توانــد یــک ایــده بازســازی عالــی باشــد.

ــف،  ــا، ک ــازی دیواره ــازی و نوس ــر بازس ــاوه ب ع

ــتفاده از  ــیرآالت و … اس ــا، ش ــت ه ــقف، کابین س

ــرای طراحــی  ــزار مــدرن و مناســب ب وســایل و اب

ــز در بازســازی آن  ــان نی ــی آشــپزخانه آپارتم داخل

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتی م بایس

دقــت در معیــن ارتفــاع کابینــت هــا بســیار مهــم 

ــر  ــاوه ب ــا ع ــت ه ــب کابین ــاع مناس ــت ارتف اس

ســهولت در دسترســی، مــی توانــد روی زیبایــی و 

ــز تاثیرگــذار باشــد. تناســب وســایل آشــپزخانه نی

تعویــض و نوســازی کفپــوش آشــپزخانه بــه دلیــل 

ــاد از ایــن بخــش آپارتمــان و وجــود  اســتفاده زی

ــن  ــت در ای ــی و رطوب ــا و چرب ــی ه ــواع آلودگ ان

ــرد. ــه زود انجــام پذی مــکان بایســتی زود ب

تاسیسات کار خود باشیم
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گزارش

محمــود محمــودزاده بــا بیــان ایــن خبرافزود: بــا توجه 

بــه مطالعــات و تحقیقــات انجــام گرفتــه، کشــور ایران 

در نســل ســوم ســاخت مســکن قــرار دارد، در حالی که 

دنیــا در نســل ششــم ایــن صنعــت بــوده و در حــال 

پیشــروی بــه ســوی نســل هفتم اســت.

ــور  ــاختمان در کش ــازی س ــی س ــه داد: صنعت وی ادام

بایــد بــه ۴۰ درصــد برســد زیــرا بــا صنعتــی ســازی هم 

می تــوان کیفیــت ســاخت و ســازها را افزایــش و هــم 

قیمــت تمــام شــده مســکن را کاهــش داد.

ــوص  ــت: در خص ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع

صنعتی ســازی و اســتفاده از فناوریهای نوین ساختمان 

در ســاخت و ســازها، بازنگــری مبحث یازدهــم مقررات 

ملــی ســاختمان ســال ۱۳۹۲ بــا عنــوان “طــرح اجــرای 

ــه  ــی اســت و ب ــه پایان ــی ســاختمان” در مرحل صنعت

ــود. ــاغ می ش زودی اب

ــی مســکن  ــزود: همچنیــن در طــرح اقــدام مل وی اف

تاکیــد بســیار بــر اســتفاده از روشــهای صنعتی ســازی، 

اســتفاده از مصالــح نویــن ســاختمانی در طرحهــای بــا 

مقیــاس بــزرگ و اســتفاده از طراحی بهینــه در فضاهای 

اســتاندارد بــرای هر واحد مســکونی به منظــور افزایش 

تولیــد در هــر بخــش بــا هــدف کاهــش پــرت مصالح 

ســاختمانی و افزایــش بهــره وری و کاهــش مصــرف 

 معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در حــال حاضــر صنعتــی ســازی ســاختمان در 

کشــور فرامــوش شــده و بــه کمتــر از پنــج درصــد ســاخت و ســازها رســیده اســت.

صنعتی سازی ساختمان در کشور 
کمتر از پنج درصد است
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انرژی در ساختمانها شده است.

ــر  ــن ب ــن طــرح همچنی ــه داد: در ای ــودزاده ادام محم

طراحی بهینــه معماری ســاختمان، طراحی تاسیســات 

ــرژی و  ــرف ان ــوی مص ــاح الگ ــاس اص ــرق براس و ب

ــن  ــای نوی ــید و طرحه ــور خورش ــه از ن ــتفاده بهین اس

تولیــد انــرژی در محــل ماننــد پنل هــای خورشــیدی و 

همچنیــن تولیــد بــرق و تامیــن گرمایش و ســرمایش 

در محــل تاکیــد شــده اســت.

وی گفــت: در آغــاز قــرن چهاردهــم هجــری شمســی 

قــرار داریــم و امــروز بحــث گســترش فرهنــگ صنعتی 

ســازی و اســتفاده از فناوریهــای نویــن صنعت ســاخت 

یکــی از ضــروری تریــن مباحــث علمــی و تخصصی در 

رشــد و توســعه کشــور بــه شــمار مــی رود.

ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــازی اف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع

ــه  ــی در ریش ــی و پژوهش ــات تحقیقات ــش اقدام نق

یابی و شناســایی مشــکات صنعــت ســاختمان و ارایه 

ــر یافته هــای علمــی از  ــی ب ــی مبتن راهکارهــای اجرای

طریــق ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعــت و جامعــه علمــی 

کشــور، دبیرخانــه فناوریهــای نویــن صنعت ســاختمان 

در قطــب فناوریهــای نویــن کشــور و اســتان خراســان 

رضــوی متولــی رصــد و پیگیری آســیبها و مشــکات و 

موانــع اجرایــی بــا موضــوع صنعتی ســازی و اســتفاده 

از تکنولــوژی و فناوریهــای نویــن در صنعــت ســاخت و 

ارایــه راهکارهــای اجرایی مناســب برای رشــد و توســعه 

صنعــت ســاخت و ســاز شــده اســت.

ــش  ــه همای ــی رود دبیرخان ــار م ــه داد: انتظ وی ادام

ــق  ــاخت از طری ــت س ــن صنع ــای نوی ــی فناوریه مل

انجــام فعالیتهــای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشــی و 

همــکاری بــا مراکــز دانشــگاهی و انجمنهــای علمــی و 

صنفــی، کارخانجات و تولیدکنندگان مصالح ســاختمان، 

مشــاوران، پیمانــکاران و بهره منــدان زمینهای صنعتی، 

ــت  ــن صنع ــعه نوی ــد و توس ــازی و رش ــی س صنعت

ســاخت و ســاز را فراهــم ســازد.

ــا  ــی ب ــزاری همایش هــای مل محمــودزاده گفــت: برگ

موضوعــات تخصصــی فرصتــی بــرای ارایــه و معرفــی 

ــات انجــام  ــات و تحقیق دســتاوردهای علمــی مطالع

شــده و محفلــی بــرای تبــادل نظــر و اطاعــات بیــن 

دســت انــدرکاران صنعــت ســاختمان اســت.

وی افــزود: دبیرخانــه فناوریهــای نویــن صنعــت 

ــدان و  ــه من ــاز روز عاق ــه نی ــه ب ــا توج ــاختمان ب س

فرهنــگ ســازی بــرای دســت انــدرکاران، ســازندگان و 

بهــره بــرداران صنعــت ســاختمان، ششــمین همایش 

فناوریهــای نویــن صنعــت ســاختمان را با چهــار محور 

اصلــی انــرژی، محیــط زیســت، صنعتی ســازی، ایمنی 

و ســاخت برگــزار کــرده اســت.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: می بایســت 

رویکردهــای مــورد نظــر وزارت راه و شهرســازی در قالب 

طــرح اقــدام ملــی مســکن، افزایــش کیفیت ســاخت 

و ســازها، بهــره وری اقتصــادی، حفــظ محیط زیســت، 

ــه و  ــرار گرفت ــرژی مــورد توجــه ق کاهــش مصــرف ان

ــدگان  ــرکت کنن ــاتید و ش ــط اس ــای الزم توس راهکاره

بــرای بهبــود شــرایط موجــود ارایــه شــود.
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 SmartSource سیســتم هوای  تــازه اختصاصــی

ــاوری پمــپ حرارتــی دارد کــه امــکان  دایکیــن فن

ــا اســتفاده از 100% هــوای  گرمایــش وســرمایش ب

بیــرون را فراهــم مــی کنــد. فنــاوری حرارتــی 

SmartBoost اجــازه مــی دهــد هــوای 0 درجــه 

فارنهایــت )18 درجــه ســانتی گــراد( بــدون پیــش 

ــان  ــورت راندم ــن ص ــود؛ در ای ــش وارد ش گرمای

فرآینــد بــه 49% باالتــر از کمتریــن کارایی اســتاندارد 

2016-90.1 اشــری مــی رســد. 

منبع  مقاله. ژورنال اشری نوامبر 2020/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

سیستم هوای تازه اختصاصی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 
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ــک  ــل ی ــده Idroset وات کار تعادی ــادل کنن ــیرهای متع ش

ــاده  ــریع و س ــکاران س ــرای پیمان ــک را ب ــتم هیدرونی سیس

مــی کننــد و بــه آنهــا اجــازه مــی دهنــد بــدون هیــچ ابــزار 

اضافــی جریــان را بخواننــد. ایــن سیســتم یــک گیــج بــزرگ 

دارد کــه پیوســته و بــدون نیــاز بــه راه انــدازی یــک مــدار 

میــان گــذر جریــان را نشــان مــی دهــد. 

 Vertiv Environet از شــرکت Alert نــرم افــزار

ــتم  ــرای سیس ــی ب ــی و دقیق ــان واقع ــش زم پای

زیرســاختاری اصلــی ماننــد دیتاســنترهای کوچــک 

ــرده و درخطــر  و تاسیســات حاشــیه ای فراهــم ک

ــد.  ــی کن ــام م ــنل اع ــه پرس ــتم را ب ــودن سیس ب

رابــط آن داده هــا را در اختیــار کاربــران قــرار مــی 

دهــد. 

دســتگاه هــای پمــپ حرارتــی پشــت بامــی 

یکپارچــه ســری هــای Weather از شــرکت کریــر 

مــدل هایــی در انــدازه هــای مختلــف دارنــد کــه 

مــی توانــد بــه محــدوده رده بنــدی seer برســند. 

ایــن تجهیــزات فنــاوری EcoBlue دارنــد کــه 

ــول  ــای معم ــه ه ــمه پروان ــای تس ــه ج ــا ب در آنه

ــا %75  ــر ب ــرده ت ــر و فش ــاده ت ــرح س ــک ط از ی

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــر اس ــرک کمت ــات متح قطع

دستگاه های پشت بامی

مونیتور ساختمان

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

سنسورهای توازن استاتیک

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 



www.Tasisatnews.com 49هفته نامه شماره 324


