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قیمت

(تومان)

45,000پالتویی208رامین تابانخانه روشناASHRAE978-600-95183-0-2راهنمای کامل معرفی استانداردهای ۱

7,500وزیری56حمیدرضا ابراهیمیخانه روشنا8-03-7831-600-978راهنمای کاربردی گرمایش از کف۲

۳
(Ductulator)داکتیالتور 

(دیسک گردان محاسبه و سایزینگ کانال)
Trane------50,000شرکت خانه روشنا عددی5بسته 

36,000رقعی152رامین تابانخانه روشنا6-36-7831-600-978چیلر تراکمی و برج خنک کننده۴

34,000رقعی136رامین تابانخانه روشنا3-37-7831-600-978چیلر جذبی و برج خنک کننده۵

25,000وزیری216مهدی رضایی-محمدعلی بحرینیخانه روشنا7-39-7831-600-978مرجع کامل کولر گازی۶

90,000رحلی400رامین تابانخانه روشنا4-43-7831-600-978ویراست دوم- دستنامه تاسیسات و تجهیزات تهویه مطبوع ۷

49,000رقعی280عرفان جعفری- رامین تابان خانه روشنا8-45-7831-600-978(طراحی، اجرا و بهره برداری)سیستم های گرمایش از کف ۸

36,000وزیری136رامین تابانخانه روشنا1-44-7831-600-978راهنمای تعمیر و عیب یابی تاسیسات۹

خانه روشنا2-47-7831-600-978راهنمای طراحی تاسیسات بیمارستان و مراکز درمانی۱۰
رامین تابان

محمد حسین آقا بزرگ
59,000رحلی184

۱۱
به همراه آموزش نرم افزار ) DXطراحی و ساخت کویل های آبی و 

US A  C oil)
خانه روشنا978-600-7831-58-8

مهدی قربانی

سید هادی میری موسوی
14,000وزیری96

59,000وزیری296مهدی رضاییخانه روشنا0-70-7831-600-978تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی۱۲

49,000وزیری216مهدی رضاییخانه روشنا7-71-7831-600-978تعمیرکار آبگرمکن دیواری۱۳

45,000رقعی88رامین تابانخانه روشنا6-65-7831-600-978ویراست دوم- راهنمای کاربردی تجهیزات خورشیدی ۱۴

80,000رقعی160رامین تابانخانه روشنا4-72-7831-600-978ویراست دوم- هندبوک پمپ، لوله و شیرآالت ۱۵

60,000رقعی132رامین تابانخانه روشنا9-64-7831-600-978محاسبات سرانگشتی تهویه مطبوع و انتخاب سیستم ها۱۶

50,000رحلی72رامین تابانخانه روشنا978-600-7831-79-3(Carrier HAP)جداول و اطالعات کاربردی نرم افزار کریر ۱۷

۱۸
فرصت های شغلی در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع و آموزش 

ویراست دوم- تاسیسات و تهویه مطبوع به روش مهندس رامین تابان 
40,000رقعی72رامین تابانخانه روشنا978-600-7831-73-1

۱۹
طراحی، اجرا و )جداول و استانداردهای مهندس حرفه ای تاسیسات 

(نظارت
180,000رحلی340رامین تابانخانه روشنا978-600-7831-86-1

خانه روشنا8-87-7831-600-978تاسیسات مکانیکی برای مهندسان عمران و معماری۲۰
امین اشتری لرکی- مهدی رضایی 

امیر حسین نیرومند
60,000رحلی144

50,000رحلی116سید محمد جواد هاشمیخانه روشنا6-94-7831-600-978ابزارشناسی در تاسیسات۲۱

120,000وزیری320امیر نریمانی- مهدی رضایی خانه روشنا1-99-7831-600-978ویراست چهارم- مرجع کامل پکیج ۲۲

180,000وزیری320مهدی رضاییخانه روشنا0-8-94940-622-978ویراست سوم- کولرهای گازی اسپلیت ۲۳

180,000رحلی208امیرحسین قاضی نورخانه روشنا2-4-94940-622-978ویراست پنجم- راهنمای جامع تعمیر و عیب یابی پکیج  ۲۴

7,000رقعی108امیر نجف زادهخانه روشنا6-9-93959-600-978سخنوری و سخنرانی موفق۱

5,000جیبی96رامین تابانخانه روشنا4-30-7831-600-978تلنگرهایی برای موفقیت بدون توقف۲

12,000جیبی48رامین تابانخانه روشنا2-63-7831-600-978جادو رو زندگی کن، تو لیاقتش رو داری۳

180,000وزیری520جالل زوارهخانه روشنا2-89-7831-600-978چاپ تمام رنگی - (ویراست دوم) ۱الف تا ی آشپزی ۴

60,000وزیری208جالل زوارهخانه روشنا5-88-7831-600-۲978الف تا ی آشپزی ۵

:مجموعه خانـه تاسیسـات

«خانـه تاسیسـات» ناشر ماهنــامه ✓  

مهندسـی، دانشگاهـی و تاسیسـات- ناشر تخصصی کتاب های فنی✓  

 برگزارکننده سمینارها و دوره های تاسیسـات مکانیکـی، الکتریکـی و انـرژی✓  

021-88429064:                           تلفن سفارش

۰۹۳۷۳۴۴۳۹۷۵:    سفارش از طریق پیام رسان ها

اطالع از برنامه زمان بندی، مشاوره و ثبت نام آنالین در سمینارهـا و دوره هـای آموزشـی در

www.hvachouse.ir:                   وب سـایت رسمـی مجموعـه خانـه تاسیسـات به آدرس

فهرست کتاب ها، محصوالت آموزشی و نرم افزارهای نشر خانـه روشنــا

مهندسی-کتابهایفنی

کتابهایعمومی

www.roshanapub.irامکان خرید شبانه روزی کلیه کتاب ها و محصوالت فرهنگی

Page 1 of 2



ف
دی

ر

نویسندهناشرشابکنام محصول
تعداد 

قطعصفحات
قیمت

(تومان)

:مجموعه خانـه تاسیسـات

«خانـه تاسیسـات» ناشر ماهنــامه ✓  

مهندسـی، دانشگاهـی و تاسیسـات- ناشر تخصصی کتاب های فنی✓  

 برگزارکننده سمینارها و دوره های تاسیسـات مکانیکـی، الکتریکـی و انـرژی✓  

021-88429064:                           تلفن سفارش

۰۹۳۷۳۴۴۳۹۷۵:    سفارش از طریق پیام رسان ها

اطالع از برنامه زمان بندی، مشاوره و ثبت نام آنالین در سمینارهـا و دوره هـای آموزشـی در

www.hvachouse.ir:                   وب سـایت رسمـی مجموعـه خانـه تاسیسـات به آدرس

فهرست کتاب ها، محصوالت آموزشی و نرم افزارهای نشر خانـه روشنــا

مهندسی-کتابهایفنی

www.roshanapub.irامکان خرید شبانه روزی کلیه کتاب ها و محصوالت فرهنگی

۶
انگلیسی به )واژه نامه تشریحی آشپزی، قنادی و گرایش های وابسته 

(فارسی
60,000وزیری208الهام دوست افزونخانه روشنا978-600-7831-90-8

50,000جیبی120کامران سروشخانه روشنا3-95-7831-600-978(انگلیسی به فارسی)واژه نامه جیبی آشپزی و گرایش های وابسته ۷

عمومی0-96-7831-600-978راهنمای کاربردی خدمات غذا و نوشیدنی۸
عباس شیریان

مینا سیفی
120,000وزیری192

30,000رقعی48علی یاسبالغی شراهیعمومی4-98-7831-600-978نکات کاربردی حقوقی برای زندگی روزمره: دانستنی های قضایی۹

۱
تهویه مطبوع، : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

(HVAC)محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم ها 
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
1,900,000

۲
طراحی و اجرای : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

کانال و انتخاب فن
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
1,200,000

۳
طراحی و اجرای : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

سیستم های آب و فاضالب ساختمان
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
1,800,000

۴
طراحی و اجرای : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

سیستم های اطفای حریق
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
1,100,000

۵
طراحی و اجرای : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

استخر، سونا و جکوزی
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
1,700,000

۶
طراحی و اجرای : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

موتورخانه به همراه تهیه دفترچه محاسبات تاسیسات
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
2,200,000

۷
نقشه کشی، : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

نقشه خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
2,200,000

۹
بسته جامع آموزش : بسته جامع آموزش از راه دور –نسخه فیزیکی 

Carrier HAPآموزش کاربردی نرم افزار : از راه دور
-------دوره آموزش از راه دور

خانه تاسیسات

وب سایت مهندس رامین تابان
2,400,000

۱
مجموعه کامل نرم افزار محاسبات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع 

C arrier HAP  C ollection
15,000خانه تاسیسات-------انگلیسی/ نرم افزار 

15,000خانه تاسیسات-------انگلیسی/ کتاب الکترونیکی ASHRAEمجموعه کامل هندبوک های ۲

15,000خانه تاسیسات-------انگلیسی/ کتاب الکترونیکی SMACNAمجموعه استانداردهای کانال و کانال کشی ۳ CD عدد 1

محصوالتالکترونیکیونرمافزاری

CD عدد 1

DVD عدد 1

بستههایآموزشازراهدور

DVD عدد ۱

DVD عدد ۲

DVD عدد ۴

DVD عدد 3

DVD عدد 1

DVD عدد ۲

DVD عدد 2

DVD عدد 2
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