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  جـزوه آمـوزشـي درس

  )1(مباني مهندسي برق 
  ) رشته مهندسي مكانيك با گرايش حرارت و سياالت( 

  
 

  

  
  : گردآوري و تنظيم

  ــيـــرايــــاد ســــرشــفـ
  

  مهندس عبداله زاده آقايتاد ارجمندم جناب با تقديم واالترين درودها و احترامات به اس
  .باشد آموزش هاي ايشان مي كه مطالب مندرج در اين جزوه بر گرفته از
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  :مقدمه 
          مشتمل بر مباحث و سرفصل هاي مربوط به درس دانشگاهي، جزوه حاضر كه فرا روي شما خواننده گرامي قرار دارد 

  .باشد در رشته مهندسي مكانيك با گرايش حرارت و سياالت مي » )1(مباني مهندسي برق « 
آشنايي با روابط و فرمول هاي  طراحي مدارهاي الكتريكي ،اصول و مباني  مطالب مندرج در اين جزوه آموزشي به تبيين

  . مي پردازد ن الكتريسيته و معرفي اجزا تشكيل دهنده مدارهاي الكتريكيجريا حاكم بر انتقال
د و مورد استناد و ارجاع قرار گير مرجع دانشگاهي كه ميبايست به عنوان مكمل در كنار اين جزوه مطالعه شده كتاب

  :عبارت است از 
 آقاي دكتر حميد لساني: ، ترجمه  A.Straughenو   G.R.Slemon: نوشته   ، ماشين هاي الكتريكي •

  
                  در مهندس عبداله زادهمطالب مندرج در اين جزوه برگرفته از كالس هاي آموزشي ارائه شده توسط جناب آقاي 

كه به همان صورت دست نويس  باشد ميخورشيدي  1372در سال دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران  دانشكده فني
به اين اميد كه مفيد فايده و مقبول نظر واقع ، تقديم حضور خوانندگان گرامي مي شود ) شده توسط اينجانب برداشت(

كه اينجانب را در گردآوري و تنظيم   نيره رضائي از حسن همكاري و زحمات سركار خانم همچنين بر خود الزم ميدانم .گردد
  .ا به عمل آورماين جزوه الكترونيكي ياري نمودند كمال سپاسگزاري ر

از خوانندگان محترم درخواست مي نمايم هرگونه نظرات اصالحي ، انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق آدرس همچنين 
  .با اينجانب در ميان گذارند f.saraei@petropalamehvar.com: ايميل 

  فـرشـاد سـرايـي                                                                                                                                                               
    1390 ماه دي                                                                                                                                                                   

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  » سر درب ورودي دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران« 



  

  »پيشنهاد همکاری به مهندسين تازه فارغ التحصيل دانشگاه « 

  

در راستای بسط و توسعه فرهنگ مهندسی دانش بنيان و » پتروپاالمحور«مدیریت شرکت مهندسی 
با مراجعه به  حمایت از مهندسين جوان و عالقمند ، شرایطی را فراهم آورده که دانش آموختگان بتوانند

وب سایت این شرکت در دسترس » کتب و مقاالت«کتب ، جزوات و مقاالتی که بصورت رایگان در بخش 
لوله کشی سيستم های  و مدلسازی سه بعدی اصول و مبانی صحيح طراحیعموم قرار گرفته ، 

را به صورت خود آموز فراگرفته و سپس آموخته های خود را در قالب یک پروژه  (Piping)صنعتی 
آموزشی پياده سازی نموده و جهت بررسی مهندسين ارشد و با سابقه این شرکت ارسال نمایند تا 
پس از بررسی کارشناسی ، توصيه های فنی الزم در جهت بهبود طراحی به صورت رایگان به ایشان 

  .   ارائه گردد
  

ميتوانند با مراجعه به این  »مکانيک«مهندسين تازه فارغ التحصيل دانشگاه های معتبر در رشته 
ضمن دریافت  http://www.petropalamehvar.com/articles_fa.html: کتابخانه الکترونيکی به آدرس 

به مطالعه آنها پرداخته و دانش مقدماتی مورد نياز  PDFو مقاالت آموزشی با فرمت  فایل کتب ، جزوات
  .را فرا گيرند (Piping)جهت طراحی و مدلسازی سه بعدی سيستم های لوله کشی صنعتی 

  
به پروژه آموزشی ارائه شده در آیتم شماره  بایستپس از فراگيری مقدمات فوق ، مهندسين جوان مي

  .کتابخانه الکترونيکی مراجعه نموده و بسته فشرده محتوی فایل های این پروژه را دانلود نمایند ٣٢
 با که باشد می فرضی پتروشيمی واحد یک Area Plot Plan و P&ID نقشه دو از متشکل فوق پروژه

 همراه به و شده تهيه DWG الکترونيک فایل فرمت با و Autocad کشی نقشه افزار نرم ٢٠٠٧ ویرایش
گشته  ارائه رایگان پکيج یک قالب در ، پروژه اجرای جهت نياز مورد توضيحات محتوی PDF فایل یک

  .است
  

 طرح تکميل به نسبت گام به گام ، این پروژه ضميمه توضيحات اساس برميبایست  عالقمندمهندسين 
  .نمایند اقدام) شده تنظيم واقعی پروژه یک مشابه دقيقا که( نياز مورد فنی مدارک و ها نقشه تهيه و

 ١٠ حداکثر ظرفيت با فشرده فایل یک قالب در پس از تکميل ميبایست شده تهيه مدارک و ها نقشه
 شرکت توسعه و تحقيق واحد ارشد مهندسين بررسی و کنترل جهت و شده بندی بسته مگابایت

 ارسال info@petropalamehvar.co:  شرکت این الکترونيک پست آدرس به »پتروپاالمحور« مهندسی
 و ایميل (Subject) عنوان در »شده تکميل آموزشی پروژه بررسی درخواست« عبارت ذکر. گردد

 در طراح مهندس تماس شماره و کار سابقه ميزان ، تحصيلی رشته ، خانوادگی نام ، نام درج همچنين
 داده اثر ترتيب باشد الذکر فوق مشخصات فاقد که هایی ایميل به و بوده ضروری ارسالی ایميل متن

  .شد نخواهد
  



   »پتروپاالمحور« مهندسی شرکت توسعه و تحقيق واحدتيم بازبينی  توسط نوبت به دریافتی های طرح
 و فنی های توصيه انضمام به آنها در موجود ضعف و قوت نقاط و گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد

 خواهد ارسال فرستنده شخص الکترونيک پست آدرس به متعاقبا ، طرح بهبود جهت نياز مورد تجربی
  .گشت

  
 

  
  

  
 ریزی برنامه »پتروپاالمحور« مهندسی شرکت مدیریت طرف از رایگان صورت به که فوق خدمات بر عالوه

 و دانشجویان بيشتر چه هر تشویق هدف با ، گردد می ارائه عالقمندان عموم استفاده جهت و
لوله کشی صنعتی  طراحی فنی دانش توسعه و خودآزمایی این در شرکت به جوان مهندسين
(Piping) از پس شرکت این توسعه و تحقيق واحد بازبينی هيئت ، کشور آموختگان دانش ميان در 
 کسب به موفق که هایی طرح.داد خواهد ١٠٠ الی ٠ بين امتيازی آنها به دریافتی های طرح بررسی
 طراح مهندس و گشته انتخاب برگزیده طرح عنوان به گردند امتياز ١٠٠ مجموع از باالتر یا ٨٠ امتياز

 صحت از اطمينان جهت حضوری مصاحبه انجام و شرکت مرکزی دفتر محل به دعوت از پس مربوطه
 مهندسی شرکت در استخدام جهت ، شخص خود توسط آن تهيه و ارسالی مدارک

  .شد خواهد همکاری به دعوت »پتروپاالمحور«
  
  

  
  

  

 

  »پتروپاالمحور«شماره های تماس شرکت مهندسی 
 )٠٢١کد شهر تهران ( ٢٢٦٨٥٠٤٦الی  ٤٨

  
  »پتروپاالمحور«آدرس وب سایت شرکت مهندسی 

www.petropalamehvar.com 
 

  »طراحی تاسيسات مکانيکی و لوله کشی صنعتی«وبالگ تخصصی آدرس 
  »فرشاد سرایی«به مدیریت آقای مهندس 

fsaraei.persianblog.irwww.  

 








































































































































































































































































