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مقدمه 
در دنیای امروز، تأمین آسایش بشر یکی از هدف های اصلی بوده و سعی شده با استفاده و به کارگیری تأسیسات 

الکتریکی و مکانیکی در طراحی و اجرای ساختمان سازی این امر مهم پی گیری شود.
لذا، فراگیری و شناخت علم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی برای دست اندرکاران ساختمان یکی از مباحث 

مهم و ضروری است.
رشتٔه  هنرجویان  کردن  آشنا  بلکه  نیست  تخصصی  کامالً  مطالب  به  عمیق  نگرش  کتاب  این  تألیف  از  منظور 

نقشه کشی معماری با تجهیزات و وسایل مربوطه و هم چنین خواندن نقشه های تأسیساتی است.
بی شک این کتاب خالی از اشکال نیست و امید است همکاران محترم با راهنمایی های خود ما را یاری کنند تا 

بتوانیم مجموعٔه بهتری را تهیه نماییم.
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آشنایی با نقشه های تأسیسات آب و فاضالب و تأسیسات الکتریکی یک ساختمان کوچک




