
١

مجموعه مصور از طراحی وساخت

تجهیزات کمک آموزشی تجهیزات کمک آموزشی 
کارگاه تاسیسات مکانیکی ساختمانکارگاه تاسیسات مکانیکی ساختمان

) ) ماههماهه1818طرح طرح ((

مرکز شماره یک مشهدمرکز شماره یک مشهد
حجت رحمانیان یزديحجت رحمانیان یزدي



٢

طراحی و ساخت پنج ماکت ساختمانی دو طبقه آموزشی

ویژگی وقابلیت ماکت ها به عنوان ایده عملی وابتکاري در باال بردن کیفیت آموزش
نصب و راه اندازي انواع تجهیزات گرمایشی وسرمایشی وسرویس هاي بهداشتی* 
امکان تغییر نقشه کار  * اجراء متنوع لوله کشی ها                      * 
استفاده از تجهیزات واقعی* اجراء کار درمحیط واقعی                      * 
صرفه جوئی در مواد مصرفی * امکان تست و رفع اشکال                  * 
استحکام ماکت هاي ساختمانی * استفاده بهینه از فضاي آموزشی* 



٣

طراحی و ساخت ماکت انسانی با تجهیزات ایمنی
در حال جوشکاري



٤

از ان جائیکــه پــس از آمــوزش واجــراء 
نقشه ها و پروژه ها توسط کاراموزان در 
ــات    ــدازي تاسیس ــت و راه ان ــام تس هنگ
وتجهیزات  داخل ماکت ها حجم قابـل  

.مالحظه اي آب نیاز بود
ــرف آب    ــوئی در مص ــرفه ج ــراي ص ب

ــع   ــتان منب ــا در تابس ــه  خصوص ــوائی ب ه
ــت  ــاي داخــل   1000ظرفی لیتــر در فض

کارگاه طراحی شد که باآب غیر شرب 
پر شده وبراي مصارف فوق ) آب چاه (

وهمچنین شستشوي کارگاه و آب مورد 
. استفاده میشوددر تابستاننیاز کولرها

شهريصرفه جویی در مصرف آبجهت هواییطراحی منبع 



٥

قويبرش پمپ فشار

برش مشعل اتمسفریک

برش شیر هاي کشویی صنعتی

از وسایل اسقاطیطراحی و ساخت تجهیزات برش خورده کمک آموزشی

برش پمپ سیرکوالتور خطی 



٦

در تصاویر روبرو مراحـل طراحـی   
وســـاخت ســـیموالتور آموزشـــی 
مربوط بـه نحـوه تنظـیم شـعله را     

در درمشعل ها نشان می دهـد کـه  
راســتاي آمــوزش زنــده و واقعــی 

ــت  ــجه ــران  ی ــر فراگی ادگیري بهت
موزان آطراحی شده و توسـط کـار  

.با نظارت در حال ساخت است

هاطراحی وساخت سیموالتور آموزشی مربوط به مشاهده و تنظیم شعله در مشعل



٧

آزمایشگاهتن شیشه اي5طراحی و مونتاژ برج 

:ساخت ماکت کنترل سطح آب شاملطراحی و 
تابلو و کلیدکنترللیتري پمپ مربوطه 100دو مخزن 



٨

المپیاد هاي جهانیااعزام به طراحی سه پروژه هاي عملی مطابق استاندارد جهانی جهت تمرینات آماده سازي برگزیده کشوري



٩

دستگاه محافظ کولرهاي آبیساختطراحی و 

:مقابل عواملی چون محافظت در

قطع کامل آب ) الف
کاهش فشار آب و پر نشدن منبع ذخیره کولر ) ب
گریباژ ناگهانی پمپ کولر ) ج
قطع یا مسدود شدن شیلنگهاي انتقال آب ) د
جلوگیري از پوسیدگی اتاق کولر به مرور زمان ) و


