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21 ...........................ASHRAE 15-2007
)ANSI ایمنی برای سیستم های تبرید )مورد تایید

22 .................ASHRAE 16-1983 (RA99)
ــتگاه های تهویه مطبوع اتاقی  شیوه ارزیابی ظرفیت دس
ــوع یکپارچه ترمینالی )مورد  ــتگاه های تهویه مطب و دس

)ANSI تایید
24 .................ASHRAE 16-1983 (RA99)

ــتگاه های تهویه مطبوع اتاقی  شیوه ارزیابی ظرفیت دس
ــوع یکپارچه ترمینالی )مورد  ــتگاه های تهویه مطب و دس

)ANSI تایید
26 ...........................ASHRAE 17-2008

ــیرهای انبساطی حرارتی مبرد  شیوه ارزیابی ظرفیت ش
)ANSI/ASHRAE مورد تایید(

28 ...........................ASHRAE 18-2008
ــیوه ارزیابی ظرفیت خنک کننده های آب آشامیدنی با  ش
)ANSI/ASHRAE تبرید مکانیکی خود کفا )مورد تایید
30 ...........................ASHRAE 20-1997

فهرست



ــی مبرد با  ــورهای هوای ــیوه ارزیابی ظرفیت کندانس ش
)ANSI مکش مکانیکی )مورد تایید

31 ...........................ASHRAE 22-2007
روش های تعیین مشخصات کارکرد کندانسورهای مبرد 

آبی
32 ...........................ASHRAE 23-2005

روش های تعیین مشخصات کارکرد کمپرسورهای مبرد 
)ANSI با جا به جایی مثبت و کندانسورها )مورد تایید
34 ...........................ASHRAE 24-2009

ــرد خنک کننده های  ــخصات کارک روش های تعیین مش
)ANSI مایع )مورد تایید

35 .............ASHRAE 25-2001 (RA 2006)
ــی با جریان  ــی خنک کننده های هوای ــای ارزیاب روش ه
ــورد تایید  ــرای تبرید )م ــاری و طبیعی ب ــت اجب همرف

)ANSI
37 .............ASHRAE 26-1996 (RA 2006)

ــات تهویه مطبوع و تبرید مکانیکی کشتی )مورد  تاسیس
)ANSI تایید

39 ...........................ASHRAE 28-1996
ــی ظرفیت جریان لوله های مویین مبرد  روش های ارزیاب

)ANSI مورد تایید(
40 .............ASHRAE 28-1996 (RA 2006)

ــی ظرفیت جریان لوله های مویین مبرد  روش های ارزیاب
)ANSI مورد تایید(

42 ...........................ASHRAE 29-2009
ــاز خودکار )مورد  ــتگاه های یخ س روش های ارزیابی دس

)ANSI/ASHRAE تایید



44 ...........................ASHRAE 30-1995
روش های ارزیابی پکیج های سرمایشی مایع

45 ........................ ASHRAE 32.1-2004
ــخصات کارکرد ماشین های فروش  روش های تعیین مش
ــروی و سایر  ــیدنی های بطری شکل، کنس خودکار نوش

)ANSI نوشیدنی های درزبندی شده )مورد تایید
47 ........................ ASHRAE 32.2-2003

ــزات توزیع  ــخصات کارکرد تجهی ــای تعیین مش روش ه
ــا بعد از  ــرد مخلوط کنندگی قبل ی ــا عملک ــیدنی ب نوش

)ANSI مصرف )مورد تایید
49 .......... ASHRAE 32.2-2003 (RA 2007)

ــزات توزیع  ــخصات کارکرد تجهی ــای تعیین مش روش ه
ــا بعد از  ــرد مخلوط کنندگی قبل ی ــا عملک ــیدنی ب نوش

)ANSI مصرف )مورد تایید
51 ...........................ASHRAE 33-2000

ــرمایش هوا با  روش های ارزیابی کویل های گرمایش و س
)ANSI گردش اجباری )مورد تایید

53 ...........................ASHRAE 34-2007
)ANSI  تعیین و طبقه بندی مبردها )مورد تایید

55 ...........................ASHRAE 35-1992
ــک  ــیمیایی برای خش روش های ارزیابی مواد جاذب ش

کردن مبرد
57 ...........................ASHRAE 37-2009

ــرد تجهیزات پمپ  ــخصات کارک ــای ارزیابی مش روش ه
ــوع یکپارچه الکتریکی )مورد تایید  حرارتی و تهویه مطب

)ANSI
58 .............ASHRAE 40-2006 (RA 2006)



ــرد تجهیزات پمپ  ــخصات کارک ــای تعیین مش روش ه
حرارتی و تهویه مطبوع یکپارچه با کارکرد حرارتی )مورد 

)ANSI تایید
59 ............. ASHRAE 41.1-1986 (RA 91)

روش استاندارد ارزیابی دما
60 .......... ASHRAE 41.1-1986 (RA 2006)

)ANSI روش استاندارد ارزیابی دما )مورد تایید
61 ............. ASHRAE 41.2-1987 (RA 92)

ــگاهی جریان  ــتاندارد برای ارزیابی آزمایش روش های اس
هوا

63 ........................ ASHRAE 41.3-1989
روش استاندارد برای ارزیابی فشار

64 .......... ASHRAE 41.1-1996 (RA 2006)
ــتاندارد ارزیابی نسبت روان کننده در مبردهای  روش اس

)ANSI مایع )مورد تایید
65 ........................ ASHRAE 41.6-1994

روش ارزیابی ویژگی های هوای مرطوب
66 .......... ASHRAE 41.6-1994 (RA 2006)

روش استاندارد ارزیابی ویژگی های هوای مرطوب )مورد 
)ANSI تایید

67 .......... ASHRAE 47.7-1984 (RA 2006)
)ANSI روش ارزیابی جریان گاز )مورد تایید

68 .......... ASHRAE 41.8-1989 (RA 2006)
ــات در لوله های با  ــتاندارد ارزیابی جریان مایع روش اس

استفاده از جریان سنج اریفیس
69 ........................ ASHRAE 41.9-2000

ــنج برای بررسی جریان جرمی  روش های ارزیابی گرماس



)ANSI مبردهای فرار )مورد تایید
70 .......... ASHRAE 41.9-2000 (RA 2006)

ــنج برای  بررسی جریان جرمی  روش های ارزیابی گرماس
)ANSI مبردهای فرار )مورد تایید

72 .......................ASHRAE 41.10-2008
ــان جرمی مبردهای  ــتاندارد ارزیابی جری روش های اس
ANSI/ ــورد تایید ــنج )م ــتفاده از جریان س فرار با اس

)ASHRAE
74 ...........................ASHRAE 51-2007

ــگاهی فن ها به منظور تعیین  ــای ارزیابی آزمایش روش ه
ANSI/ ــی )مورد تایید ــخصات کارکرد آیرودینامیک مش

)ANSI/AMCA 210-07 استاندارد( )ASHRAE
76 ........................ ASHRAE 52.1-1992

ــرد و غبار برای  ــایی گ ــنجی و شناس فرایندهای ثقل س
ــتفاده در  ــتگاه های تمیز کننده هوا مورد اس ارزیابی دس

تهویه  مطبوع برای دفع ذرات بسیار ریز
77 ........................ ASHRAE 52.2-2007

ــتگاه های تمیزکننده  روش های ارزیابی بازدهی دفع دس
ــدازه ذرات )مورد تایید  ــب ان هوا تهویه عمومی بر حس

)ANSI/ASHRAE
79 ...........................ASHRAE 55-2004

ــرایط حرارتی محیط برای سکونت انسان )مورد تایید  ش
)ANSI

80 ................ASHRAE 58-1986 (RA 99)
ــخصات  روش های ارزیابی ظرفیت حرارتی و تعیین مش
ــتگاه های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه های  کارکرد دس

)ANSI تهویه مطبوع پایانه ای یکپارچه )مورد تایید



81 .............ASHRAE 58-1986 (RA 2009)
ــخصات  روش های ارزیابی ظرفیت حرارتی و تعیین مش
کارکرد  دستگاه های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه های 

)ANSI تهویه مطبوع پایانه ای یکپارچه )مورد تایید
83 .......... ASHRAE 62.1-2007 (RA 2009)

ــت یابی به کیفیت هوای داخل قابل  تهویه به منظور دس
)ANSI قبول )مورد تایید

86 ........................ ASHRAE 62.1-2007
راهنمای کاربران

88 ........................ ASHRAE 62.2-2007
ــاختمان های  تهویه و کیفیت هوای داخل مطلوب در س
)ANSI/ASHRAE مسکونی با ارتفاع کم )مورد تایید
91 ............. ASHRAE 63.1-1995 (RA 01)

ــک کن های خط مایع مبرد )مورد  روش های ارزیابی خش
)ANSI تایید

92 .......... ASHRAE 63.2-1996 (RA 2009)
روش های ارزیابی صافی های خشک کن خط مایع )مورد 

)ANSI تایید
94 ...........................ASHRAE 64-2005

ــورهای سرمایشی تبخیری با  روش های ارزیابی کندانس
)ANSI مکش مکانیکی )مورد تایید

95 ...........................ASHRAE 68-1997
روش ارزیابی آزمایشگاهی برای تعیین توان صوتی کانال  

)ANSI مورد تایید( )AMCA 330-97 استاندارد(
96 .............ASHRAE 70-2006 (RA 2009)

ــای ارزیابی عملکرد خروجی ها و ورودی های هوا  روش ه
)ANSI مورد تایید(



98 ...........................ASHRAE 72-2005
ــا و منجمد کننده های تجاری  روش های ارزیابی فریزره

)ANSI مورد تایید(
100 .........................ASHRAE 78-1988

روش های ارزیابی ویژگی های نوری-خوشیدی مواد
101 ..............ASHRAE 78-1985 (RA 03)

روش های ارزیابی ظرفیت جریان صافی های خط مکش 
)ANSI و صافی های خشک کن  )مورد تایید

102 ..............ASHRAE 78-1985 (RA 97)
روش های ارزیابی ظرفیت جریان صافی های خط مکش 

)ANSI و صافی های خشک کن  )مورد تایید
104 ...........ASHRAE 78-1985 (RA 2007)

روش های ارزیابی ظرفیت جریان صافی های خط مکش و 
)ANSI/ASHRAE صافی های خشک کن  )مورد تایید
106 ...........ASHRAE 79-2002 (RA 2006)

ــخصات کارکرد فن کویل ها )مورد  روش های تعیین مش
)ANSI تایید

107 .........................ASHRAE 84-2008
ــای انرژی/حرارتی هوا به هوا  روش های ارزیابی مبدل ه

)ANSI/ASHRAE مورد تایید(
109 ...........ASHRAE 86-1994 (RA 2006)

ــاد روغن های درجه تبرید  ــای ارزیابی نقطه انعق روش ه
)ANSI مورد تایید(

111 ...................... ASHRAE 87.2-2002
ــای پروانه ای در زمینه  ــای ارزیابی میدانی فن ه روش ه

)ANSI قابلیت اعتماد )مورد تایید
112 ........ ASHRAE 87.3-2001 (RA 2006)



روش های ارزیابی ارتعاشات فن های پروانه ای؛ روش های 
)ANSI ارزیابی تشخیصی )مورد تایید

113 ...... ASHRAE 90.1-2007 (IP Edition)
ــتثنای  ــاختمان ها به اس ــرای س ــرژی ب ــتاندارد ان اس
ــورد تایید  ــاع کم )م ــکونی با ارتف ــاختمان های مس س

)IESNA با پشتیبانی مالی مشترک ،ANSI
116 ...................... ASHRAE 90.1-2007

ــتاندارد 2007-90.1 برای  ــتورالعمل راهنمای اس دس
کاربران

118 ...................... ASHRAE 90.2-2007
ــاختمان های مسکونی با ارتفاع کم  طراحی اقتصادی س

)ANSI/ASHRAE مورد تایید(
120 .........................ASHRAE 93-2003

ــی  حرارت ــرد  عملک ــخیص  تش و  ــی  ارزیاب ــای  روش ه
)ANSI کلکلتورهای خورشیدی )مورد تایید

121 ........ ASHRAE 94.1-2002 (RA 2006)
روش های ارزیابی دستگاه های فعال ذخیره گرمای نهان 

)ANSI بر مبنای عملکرد حرارتی )مورد تایید
123 ........... ASHRAE 94.2-1981 (RA 96)

ــره گرما با ورودی  ــتگاه های ذخی روش های ارزیابی دس
ــی مبتنی بر عملکرد حرارتی  الکتریکی و خروجی حرارت

)ANSI مورد تایید(
125 ........ ASHRAE 94.2-1981 (RA 2006)

ــره گرما با ورودی  ــتگاه های ذخی روش های ارزیابی دس
ــی مبتنی بر عملکرد حرارتی  الکتریکی و خروجی حرارت

)ANSI مورد تایید(
127 ........ ASHRAE 94.3-1986 (RA 2006)



ــرژی حرارتی  ــتگاه های فعال ان ــای ارزیابی دس روش ه
)ANSI محسوس بر مبنای عملکرد حرارتی )مورد تایید
129 .........................ASHRAE 95-1987

ــتم های  روش های ارزیابی تعیین عملکرد حرارتی سیس
گرمایش آب خانگی خورشیدی

130 ...........ASHRAE 96-1980 (RA 1989)
ــای  ــی کلکلتوره ــرد حرارت ــی عملک ــای ارزیاب روش ه

خورشیدی صفحه ای تخت بدون شیشه از نوع مایع
131 .........................ASHRAE 97-2007

ــده برای ارزیابی  ــه ای آب بندی ش به کارگیری لوله شیش
ــیمیایی مواد در سیستم های مبرد )مورد تایید  ثبات ش

)ANSI/ASHRAE
133 .........................ASHRAE 99-2006

)ANSI ارزیابی روغن های سیستم تبرید )مورد تایید
135 ....................... ASHRAE 100-2006

ــاختمان های موجود )مورد تایید  ــره وری انرژی در س به
)ANSI/ASHRAE

136 ....................... ASHRAE 103-1993
روش های ارزیابی بازدهی ساالنه سوخت های مصرفی در 

دیگ ها و کوره های مرکزی خانگی 
137 ....................... ASHRAE 103-2007

روش های ارزیابی بازده مصرف سوخت سالیانه دیگ ها و 
)ANSI کوره های مرکزی خانگی )مورد تایید

139 ............ ASHRAE 105-1984 (RA 99)
ــی عملکرد انرژی  ــتاندارد ارزیابی و معرف روش های اس

)ANSI ساختمان )مورد تایید
140 ....................... ASHRAE 105-2007



ــتاندارد ارزیابی، معرفی و مقایسه عملکرد  روش های اس
)ANSI انرژی ساختمان )مورد تایید

142 ....................... ASHRAE 110-1995
ــگاهی )مورد  روش های ارزیابی عملکرد هودهای آزمایش

)ANSI تایید
143 ....................... ASHRAE 111-1988

ــل  ــم و تعدی ــری، تنظی ــی، اندازه گی ــای ارزیاب روش ه
ــه و تهویه مطبوع  ــتم های برودتی، حرارتی، تهوی سیس

ساختمان ها
144 ....................... ASHRAE 111-2008

اندازه گیری، ارزیابی، تنظیم و تعدیل سیستم های تهویه 
)ANSI مطبوع ساختمان )مورد تایید

145 ....................... ASHRAE 113-2009
ــع هوای اتاق )مورد تایید  روش های ارزیابی فرایند توزی

)ANSI
147 ....................... ASHRAE 116-1995

ــی پمپ های  ــی و تعیین بازدهی فصل ــای ارزیاب روش ه
ــوع یکپارچه )مورد  ــتگاه های تهویه مطب حرارتی و دس

)ANSI تایید
148 ......... ASHRAE 116-1995 (RA 2005)

ــی پمپ های  ــی و تعیین بازدهی فصل ــای ارزیاب روش ه
ــوع یکپارچه )مورد  ــتگاه های تهویه مطب حرارتی و دس

)ANSI تایید
149 .....................ASHRAE 118.1-2008

ــخصات کارکرد تجهیزات  روش های ارزیابی و تعیین مش
ــی گازی، الکتریکی و نفتی  ــاری گرمایش آب مصرف تج

)ANSI/ASHRAE مورد تایید(



151 .....................ASHRAE 118.2-2006
ــرد  کارک ــخصات  مش ــن  تعیی و  ــی  ارزیاب ــای  روش ه

)ANSI آب گرم کن های مسکونی )مورد تایید
153 ............ ASHRAE 119-1988 (RA 94)

ــاختمان های  ــت هوا در س ــن الزامات عملکرد نش تعیی
)ANSI مسکونی مجزا و تک خانوار )مورد تایید

154 ......... ASHRAE 119-1988 (RA 2004)
ــاختمان های  ــت هوا در س ــن الزامات عملکرد نش تعیی

)ANSI مسکونی مجزا و تک خانوار )مورد تایید
155 ....................... ASHRAE 120-2008

روش های ارزیابی و تعیین مقاومت اتصاالت و کانال های 
ANSI/ ــد ــان )مورد تایی ــوع در برابر جری ــه مطب تهوی

)ASHRAE
157 ....................... ASHRAE 124-2007

ــخصات کارکرد تجهیزات  روش های ارزیابی و تعیین مش
)ANSI ترکیبی گرمایش فضا و آب )مورد تایید

158 ......... ASHRAE 125-1992 (RA 2006)
روش های ارزیابی دستگاه های اندازه گیری انرژی حرارتی 
برای جریان مایع سیستم های تهویه مطبوع )مورد تایید 

)ANSI
160 ....................... ASHRAE 126-2000

ــه مطبوع هوا )مورد  ــای ارزیابی کانال های تهوی روش ه
)SMACNA استاندارد( )ANSI تایید

162 ....................... ASHRAE 127-2007
ــرد  کارک ــخصات  مش ــن  تعیی و  ــی  ارزیاب ــای  روش ه
دستگاه های  تهویه مطبوع یکپارچه اتاق پردازش داده و 

)ANSI کامپیوتر )مورد تایید



164 ....................... ASHRAE 128-2001
ــتگاه های تهویه مطبوع  ــخصات کارکرد دس تعیین مش

)ANSI یکپارچه  موضعی )مورد تایید
165 ....................... ASHRAE 129-1997

)ANSI ارزیابی اثربخشی تعویض هوا )مورد تایید
166 ............ ASHRAE 129-1997 (RA 02)

)ANSI ارزیابی اثربخشی تعویض هوا )مورد تایید
167 ....................... ASHRAE 130-2008

ــوا )مورد تایید  ــای ارزیابی واحد های پایانه ای ه روش ه
)ANSI/ASHRAE

169 ....................... ASHRAE 133-2008
ــوای تبخیری  ــای ه ــی خنک کننده ه ــای ارزیاب روش ه

)ANSI/ASHRAE مستقیم )مورد تایید
172 ....................... ASHRAE 134-2005

ــتم های حرارتی، برودتی،  نمادهای گرافیکی برای سیس
)ANSI تهویه و تهویه مطبوع )مورد تایید

173 .....................ASHRAE 135.1-2007
ــی مطابقت با پروتکل BACnet )مورد تایید  روش ارزیاب

)ANSI/ASHRAE
175 ......... ASHRAE 135-2008 (RA 2004)

ــبکه های کنترل  و  ــرای ش ــات داده ب ــکل ارتباط پروت
)ANSI اتوماسیون ساختمان )مورد تایید

176 ......... ASHRAE 136-1993 (RA 2006)
روشی برای تعیین دبی های تعویض هوا در ساختمان های 

)ANSI مسکونی جدا )مورد تایید
177 ......... ASHRAE 137-1995 (RA 2001)

ــتگاه های گرمایش آب و  ــای ارزیابی بازدهی دس روش ه



ــامل یک آب گرم کن مافوق داغ زدا  تهویه مطبوع فضا ش
)ANSI مورد تایید(

178 ......... ASHRAE 137-1995 (RA 2004)
ــتگاه های گرمایش آب و  ــای ارزیابی بازدهی دس روش ه
ــامل یک آب گرم کن مافوق داغ زدا  تهویه مطبوع فضا ش

)ANSI مورد تایید(
179 ....................... ASHRAE 137-2009

ــتگاه های گرمایش آب و  ــای ارزیابی بازدهی دس روش ه
ــامل یک آب گرم کن مافوق داغ زدا  تهویه مطبوع فضا ش

)ANSI مورد تایید(
181 ....................... ASHRAE 138-2009

ــخصات کارکرد صفحات  روش های ارزیابی و تعیین مش
ــقفی برای سرمایش و گرمایش محسوس )مورد تایید  س

)ANSI/ASHRAE
183 ....................... ASHRAE 139-2007

ــرد  کارک ــخصات  مش ــن  تعیی و  ــی  ارزیاب ــای  روش ه
ــری گرما برای فرایند  ــای جذبی با به کارگی رطوبت گیره

)ANSI تولید مجدد )مورد تایید
186 ....................... ASHRAE 140-2007

ــای کامپیوتری  ــتاندارد برنامه ه ــای ارزیابی اس روش ه
)ANSI تحلیل انرژی ساختمان )مورد تایید

188 ....................... ASHRAE 143-2007
ــرد  کارک ــخصات  مش ــن  تعیی و  ــی  ارزیاب ــای  روش ه
ــورد تایید  ــتقیم )م ــای تبخیری غیرمس خنک کننده ه

)ANSI
190 .....................ASHRAE 145.1-2008

روش های آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد سیستم های 



ــه ای )مورد تایید  ــاز گاز؛ فیلتر دان ــده هوای ف تمیز کنن
)ANSI/ASHRAE

192 ....................... ASHRAE 146-2006
روش های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد گرم کن های 

)ANSI استخر )مورد تایید
193 ....................... ASHRAE 147-2002

ــتم ها و  ــوژن دار از سیس ــار مبردهای هال ــش انتش کاه
)ANSI تجهیزات تهویه مطبوع و برودتی )مورد تایید

195 ....................... ASHRAE 149-2000
ــای مورد  ــرای ارزیابی فن ه ــگاهی ب ــای آزمایش روش ه
ــتفاده به منظور تخلیه دود در سیستم های مدیریت  اس

)ANSI دود )مورد تایید
196 ......... ASHRAE 149-2000 (RA 2009)

ــای مورد  ــرای ارزیابی فن ه ــگاهی ب ــای آزمایش روش ه
ــتفاده برای تخلیه دود در سیستم های مدیریت دود  اس

)ANSI/ASHRAE مورد تایید(
198 ....................... ASHRAE 150-2000

ــرما  ــتم های ذخیره س روش های ارزیابی  عملکرد سیس
)ANSI مورد تایید(

199 ......... ASHRAE 150-2000 (RA 2004)
ــرما  ــتم های ذخیره س روش های ارزیابی عملکرد سیس

)ANSI مورد تایید(
200 ....................... ASHRAE 151-2002

ــازی  روش های اندازه گیری، ارزیابی، تنظیم و متعادل س
سیستم های گرمایش، تهویه مطبوع و سرمایش دریایی 

)ANSI مورد تایید(
201 ....................... ASHRAE 152-2004



ــیوه های طراحی و  روش های ارزیابی به منظور تعیین ش
بازدهی های فصلی سیستم های توزیع حرارتی مسکونی 

)ANSI مورد تایید(
202 ....................... ASHRAE 154-2003

سیستم های تهویه در کاربری های آشپزی تجاری )مورد 
)ANSI تایید

203 .....................ASHRAE 158.1-2004
ــیر های مبرد برقی  )مورد  ــای ارزیابی ظرفیت ش روش ه

)ANSI تایید
204 .....................ASHRAE 158.2-2006

ــار مبرد )مورد  ــیوه ارزیابی ظرفیت تنظیم کننده فش ش
)ANSI تایید

205 ....................... ASHRAE 160-2009
ــد طراحی کنترل رطوبت در  معیاری برای ارزیابی فراین

)ANSI/ASHRAE ساختمان ها )مورد تایید
206 .....................ASHRAE 164.1-2007

ــیوه ارزیابی رطوبت زن های سیستم مرکزی مسکونی  ش
)ANSI/ASHRAE مورد تایید(

208 ....................... ASHRAE 169-2006
اطالعات اقلیمی برای استاندارد های طراحی ساختمان 

)ANSI/ASHRAE مورد تایید(
210 ....................... ASHRAE 170-2008
ANSI/ ــد  تایی ــورد  )م ــکی  پزش ــات  تاسیس ــه  تهوی

)ASHRAE/ASHE
212 ....................... ASHRAE 171-2008

ــتگاه های لرزه گیر در تجهیزات تهویه  ــیوه ارزیابی دس ش
)ANSI/ASHRAE مطبوع و تبرید )مورد تایید



213 ....................... ASHRAE 174-2009
شیوه ارزیابی تجهیزات رطوبت گیر شیمیایی )مورد تایید 

)ANSI
215 ....................... ASHRAE 180-2008

ــه داری  ــر و نگ ــی، تعمی ــرای بررس ــتاندارد ب روش اس
ــاختمان های تجاری  ــتم های تهویه مطبوع در س سیس

)ANSI/ASHRAE/ACCA مورد تایید(
217 ....................... ASHRAE 182-2008

ــرمایش و گرمایش  ــی واحدهای یکپارچه س روش ارزیاب
)ANSI/ASHRAE/ACCA جذبی )مورد تایید

218 ....................... ASHRAE 183-2008
در  ــی  گرمایش و  ــی  سرمایش ــای  باره اوج  ــبه  محاس
ــاختمان های مسکونی کم  ــاختمان ها به استثنای س س

)ANSI/ACCA ارتفاع )مورد تایید



روش اول - خرید حضوری: جهت خرید حضوری هر یک از کتاب ها و محصوالت نرم افزاری 

این مجموعه می توانید در ساعات اداری به دفتر مجموعه به آدرس: تهران - خ مطهری - 

بین سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق تماس تلفنی، دورنگار یا ایمیل(: خرید از راه دور،  روشی 

دلیل  به  یا  کاری  مشغله  دلیل  به  امروز  شلوغ  و  سریع  دنیای  در  که  است  افرادی  تمامی  برای 

و  سریع  روشی  دور،  راه  از  خرید  ندارند.  را  مجموعه  به  حضوری  مراجعه  امکان  راه،  دوری 

این  به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  است.  زمان  در  بیشتر  هرچه  صرفه جویی  برای  مطمئن 

مدت  ظرف  حداکثر  شما  سفارش  ترتیب،  این  به  کنید.  دنبال  را  زیر  مراحل  است  کافی  روش 

چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال خواهد شد. مشتریان تهرانی 

می توانند سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال 

سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست به صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا دورنگار 

توسط مشتری اعالم شود:

1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب  مجموعه واریز 

نمایید. جهت دریافت شماره حساب جهت واریز وجه می توانید در ساعات اداری با دفتر 

پیامک  سامانه  به   hesab یا  حساب  واژه  ارسال  با  هم اکنون  یا  و  گرفته  تماس  مجموعه 

مجموعه به شماره 100066422122 شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت 

نمایید.

آدرس دقیق با کد  2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه 

info@ ایمیل  آدرس  یا   02188446381 دورنگار  به  دریافت کننده  نام  و  رقمی  ده  پستی 

roshanapub.ir ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه:  برای خرید آنالین هر یک از 

کتاب ها و محصوالت مجموعه می توانید با مراجعه به وب سایت فروشگاه اینترنتی مجموعه 

آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir  آدرس به 

حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال می شود. 

این  در  که  نمایند  دریافت  نیز  پیک  طریق  از  را  خود  سفارش های  می توانند  تهرانی  مشتریان 

صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست در بخش توضیحات به 

همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

خرید کتاب ها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روش هــای زیــر امکــان پذیــر اسـت:


