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فراخوان همکاری:

نش�ر «خانه روش�نا»

نش��ر «خانه روش��نا» از تمامی اس��اتید ،صاحبنظران ،نویس��ندگان ،دانش��جویان فعال و تمامی
عالقمندان حوزه نشر دعوت میکند تا در صورتی که ایدهای در حوزه نشر کتاب داشته یا قصد همکاری
در هر یک از بخشهای نش��ر کتاب را دارند ،از طریق مراجعه حضوری ،تماس تلفنی،دورنگار یا ایمیل
با خانه روشنا تماس حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:
خواننده گرامی ،ضمن س��پاس از خرید شما ،به اطالع میرس��اند ،نشر «خانه روشنا» در راستای
اهداف کالن خود در حوزه نش��ر و تولید محصوالت فرهنگی ،تمامی تالش خود را جهت ارائه محصولی
باکیفیت از هر نظر در دستور کار خود قرار داده است .اما بر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بیشک
هنوز هم کاستیهایی وجود دارد که در پی اصالح آن بوده و در این راه همیاری شما را نیز پذیرا هستیم.
لذا از ش��ما خواننده گرامی دعوت میکنیم تا در صورتی که در حین مطالعه هر یک از کتابهای ما با
هر نوع اش��تباهی (از جمله غلطهای تایپی ،امالیی ،اش��تباهات فنی و  )...برخورد نمودید ،این موارد
را از طریق ارسال نسخه اصالحشده کتاب به آدرس انتشارات ،ارسال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.irبه اطالع ما برسانید تا در چاپهای آتی کتاب ،اقدام الزم در خصوص اصالح
آن انجام ش��ود .خانه روش��نا به پاس قدردانی ،متناسب با میزان و کیفیت همیاری شما به یک یا چند
روش زیر از شما قدردانی خواهد نمود:
جایگزین کردن کتاب اصالح شده شما با کتاب جدید
ارسال یک هدیه از محصوالت خانه روشنا
ذکر نام شما در مقدمه چاپ آتی کتاب

هش�دار
جهل به قانون ،رافع مسئولیت نیست
به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب سال  1348و قانون ترجمه
و تکثیر کتب ،نش��ریات و آثار صوتی مصوب س��ال  ،1350کلیه حقوق چاپ ،نشر و پخش این اثر به هر
نحو برای ناشر محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.
هرگونه نش��ر ،پخش ،عرضه ،بهرهبرداری یا فروش کل یا قس��متی از این کتاب به هر شکل ممکن،
به صورت:
•نسخه فیزیکی کپی شده
•فروش ،نشر ،پخش ،عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی (به صورت لوح فشرده،
انتشار در وبسایتها ،کانالهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی و )...
و هر نوع استفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد ،عالوه بر آن که غیراخالقی
و ش��رعا حرام اس��ت ،غیرقانونی بوده و جرم محسوب میشود و مطابق با قانون از شش ماه تا سه سال
حبس را در پی خواهد داشت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت پیگرد قضایی قرار میدهد
و کلیه خسارتهای وارده از فرد خاطی مطالبه میشود.
مخاطب گرامی و فرهیخته،
از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف ش��ده اس��ت ،تنها فردی که بهای
نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن میباشد.
توجه داش��ته باش��ید که انتش��ارات خانه روش��نا هیچ ی��ک از کتابهای چاپی خ��ود را به صورت
الکترونیک��ی منتش��ر نمیکند .لذا در صورتی که نس��خهای الکترونیکی از تمام یا بخش��ی از هر یک از
کتابهای انتش��ارات «خانه روشنا» به هر طریقی در دست شماست ،این نسخه قاچاق (تکثیر شده به
صورت غیرقانونی) ،غیرقانونی و حرام است و این مجموعه هیچگونه رضایتی از این بابت ندارد.
برای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول میتوانید به وبسایت انتشارات خانه روشنا به آدرس
 www.roshanapub.irمراجعه نمایید.
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«مشکل» وجود نداره ،هرچی هست «مسئله» هست ،مسئله هم « راه حل» داره!

«بب مب ببش تب راه حلشو پیدا کنی»...

نام دوره :دوره جامع تهویه مطثوع ،محاسثات سرانگشتی و انتخاب سیستمها )(HVAC
لیىک داولًد سرفصلَا ي مشخصات فىی ایه ديرٌ آمًزشی:
در ایه دوره یاد میگیرید:

www.hvachouse.ir

این دوره چه کمکی ته من میکنذ و چرا تایذ این دوره شرکت کنم؟

 محاسثات جذاب ي پزکارتزد سزاوگطتی را یاد میگیزیذ.
 تمامی دستگاٌَای حًسٌ تًُیٍ مطثًع را میضىاسیذ ي تز مشایا ،معایة ي کارتزد َز یک مسلط میضًیذ.
 یاد میگیزد کٍ تزای َز پزيصٌای چٍ وًع دست گاَی را تایذ پیطىُاد دَیذ ي چزا؟ ي در ديراَیَای تاسیساتی (چیلز جذتی – چیلز تزاکمی ،دیگ
چذوی – دیگ فًالدی ي  )...کذام راٌ را اوتخاب کىیذ؟
 اطالعات فىی کامل ي اعتماد تٍ وفس تاال تزای اوتخاب وًع دستگاٌ در َز وًع پزيصٌ
این دوره مناسة چه افرادی است؟

 کارضىاسان فزيش ي فىی ضزکتَا

 مُىذسان مطاير ،طزاح ي واظز تاسیسات

 مُىذسان معمار ي ساسٌ

 مجزیان ي پیماوکاران تاسیسات

 تعمیزکاران ،تکىیسیهَا ي سزيیسکاران

 داوطجًیان رضتٍَای مُىذسی اس مقطع کارداوی تا دکتزا
مذرس این دوره چه سواتقی در این حوزه دارد؟

مدرس ایه دوره «مهندس رامیه تابان» ،سوابق متعددی در حوزه عملی و آکادمیک دارد که خالصهای از آن عبارت است از:
 طزاح ،مطاير ي مجزی تیص اس  011پزيصٌ تاسیساتی
 مطاير ي کىتزلز وقطٍَا ي پزيصٌَای تاسیسات در ضزکتَای مُىذسیه مطاير
 وًیسىذٌ تیص اس  01عىًان کتاب تخصصی تاسیسات (تالیف ،گزدآيری ي تزجمٍ)
 وًیسىذٌ کتاب ضایستٍ تقذیز در وُمیه جطىًارٌ کتة آمًسضی
 سزدتیز وطزیات تاسیساتی ي وًیسىذٌ تیص اس  011مقالٍ مىتطز ضذٌ در صيروالَا ي وطزیات مزتثط تا حًسٌ تاسیسات ي تًُیٍ مطثًع
 مذرس ي سخىزان تیص اس  011ديرٌ ي سمیىار تخصصی ساسماوی در کل کطًر
 ارائٍ آمًسش تٍ تیص اس  0111وفز اس متخصصان عزصٍ تاسیسات در حًسٌَای مختلف
 دریافت تیص اس  01لًح تقذیز ي گًاَی رضایت در تخصَای فًق اس ساسمانَای مختلف ديلتی ي خصًصی
چطور در این دوره ثثتنام کنم؟

ريش ايل  -ثبتوام حضًری :مراجعٍ بٍ دفتر مجمًعٍ بٍ آدرس :تُران  -خ مطُری  -بیه سُريردی ي شریعتی  -خ يزيائی  -کًچٍ بخشبیش  -پالک - 0
ياحذ  6در سبعبت اداری (ريزَبی شىبٍ تب چُبرشىبٍ از سبعت  0:22الی  64:22ي ريزَبی پىجشىبٍ از سبعت  0:22الی )68:22
ريش ديم – ثبتوام از راٌ دير (از طریق تماس تلفىی ،ديروگار یا ایمیل) :ثبتوبم از راٌ دير ،ريشی سریع ي مطمئه برای صرفٍجًیی َرچٍ بیشتر در زمبن است.
ثبتوبم تلفىی206-41202668 :
ريش سًم – ثبتوام آوالیه:

ثبتوبم از طریق ديروگبر206-44881846 :

ثبتوبم از طریق ایمیل:

info@hvachouse.ir

www.hvachouse.ir

مقدمه مولف
تدری��س در دورههای متعدد درونس��ازمانی و برونس��ازمانی در حوزه تاسیس��ات و تهویه مطبوع در
کل کش��ور و اس��تفاده از ابزارهای نوین و متنوع و روشهای مختلف آموزشی ،متناسب با گروه مخاطبان
و نیازه��ای آنها ،علیرغم رفع نمودن بس��یاری از خالهای آموزش��ی و کارب��ردی دانشپژوهان در عرصه
مهندسی تاسیسات ،هنوز خالهای ظریفی را باقی میگذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع
آموزشی را بیش از پیش نمایان میکرد.
یکی از این مواردی که تقریبا در تمامی س��مینارها و دورههای آموزشی با آن مواجه میشدم ،نداشتن
مجموعه آموزشی منسجم و واحدی بود که تمامی سرفصلهای مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را
در بر داشته باشد .با وجود آن که در حال حاضر ،کتابهای فارسی و زبان اصلی بسیار زیاد و مفیدی در
این عرصه منتش��ر شده اس��ت ،اما تمامی مباحث سمینار و دوره در هیچ کتاب واحدی موجود نبود و در
برخی موارد ،مجبور به استفاده از بیش از ده منبع آموزشی مختلف بودیم.
ل��ذا هدف از تالی��ف این درسنامه آن بود تا مجموعهای در اختیار مخاطب��ان گرامی قرار گیرد که در
برگیرنده تمامی سرفصلهای مطرحشده در دورهها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع
دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود .از این رو ،درسنامه حاضر با هدف
افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدید در عرصه آموزشیهای کاربردی و تخصصی به رشته
تحریر درآمده اس��ت .نتیجه این تالشها ،به صورت مجموعه  8درسنامه کاربردی در حوزه تاسیس��ات و
تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشتتایی به شمار میرود.
هرچند که هدف از تالیف این درسنامه ،حذف جزوهنویس��ی و حذف کامل ارتباط لمس��ی مخاطب با
مباحث آموزش��ی نبوده اس��ت چرا که بر این باورم که هر فردی که در س��مینار و دوره حضور مییابد ،باید
جزوهای با زبان ش��خصی خود ،مملو از اختصارات ،کلید واژهها و زنجیرهای ارتباطی ش��خصی بنویسد و
این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود .کتابی که ش��اید بنده و ش��ما چیز زیادی از عالئم و اختصارات
بعضا بیمعنی آن نفهمیم ،ولی همین تکواژهها و عالمتهای عجیب و غریب میتواند سرنخ تمام مباحث
کلیدی برای نویسنده آن باشد!
هدف از تالیف این درسنامه ،آس��ودن خاطر کردن مخاطب و رهاس��ازی ذهن وی از وس��واس ذهنی
ناش��ی از ریختگی مطالب در کالس بوده اس��ت تا وی را از داش��تن تمامی مطالب و سرفصلها به صورت
آماده ،آس��ودهخاطر کند و بیش��تر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در س��مینار و دوره آموزشی
درگیر کند .از این رو در بخشهای متعدد از این کتاب ،بخشهایی تحت عنوان «یادداشتهای درسنامه»
برای اضافه کردن نکات تکمیلی ،مثالها و برداشتهای شخصی مخاطب در نظر گرفته شده است.
ضمن آن که نظر به طبقهبندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب ،این درسنامه عالوه بر
دانشپژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دورههای آموزشی را دارند ،برای عموم مخاطبان نیز بهخوبی
قابل استفاده و مفید است.
رامین تابان
زمستان 1395

مقدمه ویراست دوم
به لطف خدا انتشار چاپ اول مجموعه کتابهای درسنامه با استقبال چشمگیر مخاطبان از این سری کتابها
روبهرو شد .این مجموعه کتابها هم در دورههای آموزشی استفاده میشد و هم به عنوان راهنمایی مستقل ،حاوی
تمامی جداول و نمودارهای کاربردی ،برای س��ایر مخاطبان مورد توجه بود .به این ترتیب بسیاری از ایدههای مدنظر
بنده برای تامین منبع آموزش��ی منسجم در خصوص این سری از کتابها تامین شد .اکنون ویراست دوم این کتاب،
پس از بازنگری متن و ساختار کتاب ،با افزودن استانداردهای جدید و قابلیتهای جذاب و کارآمد آماده انتشار است.
از ويژگیهای جدید ویراس��ت حاضر میتوان به بهرهمندی از قابلیتهای جذاب گوش��یهای هوشمند اشاره کرد.
به این ترتیب که هرجا که نمودار ،نرمافزار یا فایلی در متن کتاب مورد اش��اره و اس��تفاده قرار گرفته ،در کنار آن کد
دانلود مستقیم آن فایل نیز قرار داده شده است .استفاده از این کدها سرعت عمل و راحتی مخاطب را در دسترسی
به فایلهای کمکآموزش��ی کتاب وصفناپذیر میکند .به این ترتیب کافی است با نصب نرمافزارهای بارکدخوان روی
گوش��یهای هوش��مند ،در حین مطالعه کتاب هرجا به فایل کمکی آن نیاز داش��ته باش��ید ،گوشی خود را روی QR
 Cمربوطه قرار دهید و با لینک مستقیم و سرعت باال فایل مربوطه را روی گوشی خود مشاهده و ذخیره نمایید.
 ode
امیدوارم این کتاب مورد استفاده مخاطبان گرامی قرار گیرد و راهگشا باشد.
رامین تابان
پاییز ۱۳۹۸

در این کتاب از قابلیتهای جذاب گوشیهای هوشمند استفاده شده است .به این صورت
که هرجا نمودار ،نرمافزار یا فایلی در متن کتاب مورد استفاده قرار گرفته ،در کنار آن کد
دانلود مستقیم آن فایل به صورت یک  QR Codeنیز قرار داده شده است .تنها کافی است
روی گوشی هوشمند خود یک نرمافزار بارکدخوان یا نرمافزارها  QR Codeنصب کنید .به

این ترتیب با اسکن کردن هر  ،QR Codeاگر عکس باشد نسخه رنگی و باکیفیت عکس
مستقیما روی گوشی شما به نمایش در میآید ،اگر فیلم باشد ،این فیلم روی گوشی شما
پخش میشود و قابل ذخیرهسازی است و اگر نرمافزار باشد به صورت فایل فشرده ()ZIP
روی گوشی شما دانلود میشود.
نمونه  QR Codeبه کار رفته در کتاب

پیشگفتار
•نام دوره :دوره جامع تهویه مطبوع ،محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستمها ()HVAC
•ش�عار دوره« :فونداسیون تاسیسات و تهویه مطبوع خود را مستحکم بسازید! بخش عمدهای از
موفقیت شغلی شما به زیرساختهای مستحکم شما وابسته است».
•ه�دف دوره« :آم��وزش تهویه مطبوع به ش��یوهای کارب��ردی و ایجاد توانایی انتخاب سیس��تم،
متناس��ب ب��ا نوع کاربری پ��روژه و ایجاد اعتماد به نف��س کافی برای حض��ور در پروژهها ،انجام
محاسبات سرانگشتی و برآوردهای اولیه»

معرفی دوره:
در «دوره جامع تهویه مطبوع ،محاس��بات سرانگشتی و انتخاب سیستمها ( »)HVACکاربردیترین

اطالعات مرتبط با محاس��بات کلیدی تهویه مطبوع ،مالحظات انتخاب و طراحی تجهیزات و سیستمهای
تهویه مطبوع به دانشپژوه ارائه میش��ود و اساس��ا هیچ بحثی پیرامون مباحث محاسباتی صرف ،مباحث
دانشگاهی صرفا تئوریک به میان نمیآید .بنابراین باید گفت که این دوره جزو کلیدیترین و کاربردیترین
دورههای خانه تاسیس��ات به ش��مار میرود که برای طیفهای مختلف دانشپژوهان از جمله کارشناسان
فروش ،طراحان و مجریان مفید و ضروری است.
«دوره جامع تهویه مطبوع ،محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستمها ( »)HVACاساسا دو مبحث

مه��م و کاربردی را تحت پوش��ش قرار میدهد که کمتر در مباحث دانش��گاهی مجالی برای طرح آن پیدا
میش��ود .مبحث اول محاس��بات پایه و کاربردی تهویه مطبوع است که در عرصههای مختلف تاسیسات و
تهویه مطبوع کاربرد گس��ترده و انکارناپذیری دارد که این مبحث معموال در درسهای دانشگاهی به حدی
تئوریک و غیرکاربردی بیان میش��ود که دانش��جویان در پایان ترم هیچ دید اجرایی و واقعگرایانهای نسبت
به آنچه که در بازار کار با آن روبهرو هس��تند ندارند .مبحث دوم یکی از نیازهای اساس��ی و حرفهای تمامی
طراحان ،کارشناس��ان فروش و مجریان را برطرف مینماید و آن انتخاب صحیح تجهیزات و سیس��تمهای
تهویه مطبوع است که در مباحث دانشگاهی کمتر مطرح میشود .این دوره را میتوان دورهای منحصر به
فرد و کلیدی دانس��ت .سواالتی مانند این که برای هر کاربری خاص شامل بیمارستان ،ورزشگاه ،استخر،
ساختمان مسکونی ،هتل و  ...چه نوع سیستمی باید به کار گرفته شود و مالحظاتی که باید در این زمینه
در نظر گرفته شود کدام است؟ استانداردهای طراحی تاسیسات کدامند و چگونه باید اطالعات مربوط به
دادههای طراحی را اس��تخراج کرد؟ مبحث «انتخاب تجهیزات و سیستمهای تهویه مطبوع» در این دوره
این نیاز را تا حد کمال در ذهن دانشپژوه میپروراند و وی را به اعتماد به نفس کامل برای انتخاب صحیح
تجهیزات و سیس��تمهای تهویه مطبوع میرساند؛ تجربهای ارزشمند که تا پایان حرفه کاری دانشپژوه در
عرصه تاسیسات همراه وی خواهد بود.

سرفصلهای این دوره آموزشی:
 آم��وزش کاربردی اص��ول ،مبانی کلیدی و روابط کارب��ردی تهویه مطبوع (تعری��ف تهویه مطبوع،
ش��اخصهای موثر بر تهویه مطبوع ،انواع دما ،دمای خش��ک ،دمای مرطوب ،دمای نقطه ش��بنم ،انواع
رطوبت ،رطوبت نس��بی ،نس��بت رطوبت ،رطوبت مخصوص ،رطوبت مطلق ،درصد رطوبت ،انواع گرما،
گرمای محس��وس ،گرمای نهان ،گرمای کل یا آنتالپی ،واحدهای پرکاربرد در تهویه مطبوع و تبدیل آنها
به یکدیگر ،چند مثال کاربردی و جمعبندی مبحث)
 معرفی و تحلیل کامل تجهیزات و سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع و تحلیل مزایا و
معایب هر یک از آنها (تجهیزات مولد گرما ش��امل دیگهای چدنی ،دیگهای فوالدی ،کورههای هوای
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گرم محلی و مرکزی ،واحدهای گرمایش تابش��ی ،انواع مش��عل شامل مشعلهای اتمسفریک و مشعلهای فندار ،منابع انبساط باز و بسته،
منابع آب گرم کویلدار و دوجداره ،تجهیزات مولد سرما شامل انواع چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی ،چیلرهای تراکمی اسکرال ،چیلرهای
تراکمی اس��کرو ،چیلرهای تراکمی س��انتریفیوژ ،چیلرهای جذبی تکاثره ،چیلرهای جذبی دواثره ،چیلرهای جذبی ش��عله مستقیم ،برجهای
خنککننده گالوانیزه ،برجهای خنککننده ذوزنقهای ،برجهای خنککننده فایبرگالس ،برجهای خنککننده بتنی ،ایرواشرها ،کولرهای آبی،
تجهیزات انتقال و توزیع ،ش��امل انواع پمپهای خطی ،پمپهای زمینی ،پمپهای سیرکوالس��یون و بوسترپمپها ،تجهیزات تبادل حرارت
شامل رادیاتورهای چدنی ،رادیاتورهای فوالدی ،رادیاتورهای آلومینیومی ،کنوکتورها ،گرمایش از کف ،یونیت هیتر ،فنکویل زمینی ،فنکویل
ایستاده ،فنکویل سقفی توکار ،فنکویل کاستی ،فنکویل سقفی روکار ،فنکویل کانالی و انواع هواساز)
 آموزش محاسبات کلیدی و کاربردی تهویه مطبوع (شامل محاسبات تهویه و هوای تازه و )...
 آموزش کامل محاس��بات سرانگش��تی تهویه مطبوع (شامل محاسبات سرانگشتی بار سرمایی و گرمایی ،محاسبات سرانگشتی تهویه و
هوای تازه و )...
 آموزش تخمین ظرفیت و ابعاد تجهیزات سرمایش و گرمایش ،تخمین مساحت مورد نیاز موتورخانه ،تعیین ابعاد رایزرهای تاسیساتی،
مسیرهای دسترسی و مالحظات اجرایی تاسیسات و بررسی تاثیر متقابل تاسیسات و معماری بر هم
 آموزش شیوه انتخاب تجهیزات و سیستمهای تهویه مطبوع متناسب با کاربری بنا
 آموزش شیوه انتخاب تجهیزات و سیستمهای تهویه مطبوع متناسب با اقلیم

اطالع از برنامه زمانبندی این دوره و روشهای ثبتنام:
تماس تلفنی در ساعات اداری با دفتر مجموعه ()02186020114
مراجعه به وبسایت خانه تاسیسات و ثبتنام آنالینwww.hvachouse.ir :

مشاهده فایل تصویری معرفی دوره
جامع تهویه مطبوع ،محاسبات
سرانگشتیوانتخابسیستمها
در این فایل ،روند آموزش و مباحث کلیدی مربوط به دوره جامع تهویه مطبوع ،محاس�بات سرانگش�تی و
انتخاب سیس�تمها ( )HVACکه مبنای تالیف این درس�نامه و مباحث مطرح شده در آن بوده ،توضیح داده
شده است .با مشاهده این فایل تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی آن میتوانید چشماندازی کلی از مباحث
آموزشی پیش رو داشته باشید.
ب�رای مش�اهده فایل تصویری یا گوش دادن ب�ه فایل صوتی معرفی دوره جامع تهویه مطبوع ،محاس�بات

سرانگشتی و انتخاب سیستمها ( )HVACمیتوانید به یکی از روشهای زیر اقدام کنید:
 .1مراجعه به وبسایت

www.hvachouse.ir

		
 .2مراجعه به بخش

معرفی دورههای آموزشی

		
 .3ورود به بخش

«معرفی دوره جامع تهویه مطبوع ،محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستمها»

و یا:
اسکن کردن کدهای زیر با گوشی هوشمند و دسترسی مستقیم به فایل تصویری  /صوتی مربوطه

مشاهده فایل تصویری معرفی دوره
جامع تهویه مطبوع ،محاسبات
سرانگشتی و انتخاب سیستمها

گوش دادن به فایل صوتی معرفی
دوره جامع تهویه مطبوع ،محاسبات
سرانگشتی و انتخاب سیستمها

فرمت فایلMp4 :

فرمت فایلMp3 :

مدت زمان 10:05 :دقیقه

مدت زمان 10:05 :دقیقه

