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پالن کارگاه تأسیسات برودتی را با مقیاس
100

ترسیم کنید و بر روی آن موارد زیر را ،در صورت

وجود داشتن ،مشخص و رسم کنید.

1ـ انبار کارگاه 2ـ دفتر کارگاه 3ـ سرویس بهداشتی 4ـ محل نصب جعبۀ کمک های اولیه 5ـ محل
کپسول های آتش نشانی با مشخص نمودن نوع کپسول و وزن آن 6ـ محل جعبۀ آتش نشانی 7ـ محل
تجهیزات جوش گاز 8ـ محل نصب و قرارگیری کپسول ازت 9ـ محل نصب تابلوی اصلی برق کارگاه 10ـ   محل
نصب یخچال های آموزشی.

تذکر  :1برای ترسیم موارد خواسته شده با هماهنگی هنرآموز محترم کارگاه ،ابتدا بدون استفاده از

وسایل نقشه کشی ،برداشت خود را با مداد بر روی کاغذ رسم کنید و سپس نقشه را با استفاده از نمادها و
با وسایل نقشه کشی در این کتاب در منزل ترسیم کنید .می توانید نقشه را بر روی کاغذی به اندازۀ کاغذ
کتاب رسم نمایید و سپس آن را در صفحۀ کتاب بچسبانید.

تذکر  :2در صورتی که در کارگاه محل تحصیل شما موارد دیگری نیز وجود دارد که ترسیم شان را

مفید می دانید آنها را در نقشۀ ترسیمی رسم کنید.

محل ترسیم یا چسباندن پالن کارگاه تأسیسات برودتی:

