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روشـنا» نشـر «خانه 
فراخوان همکاری:

ــجویان فعال و تمامی  ــندگان، دانش ــاتید، صاحب نظران، نویس ــنا» از تمامی اس ــر «خانه روش نش
عالقمندان حوزه نشر دعوت می کند تا در صورتی که ایده ای در حوزه نشر کتاب داشته یا قصد همکاری 
ــر کتاب را دارند، از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی،  دورنگار یا ایمیل  در هر یک از بخش های نش

با خانه روشنا تماس حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:

ــاند، نشر «خانه روشنا» در راستای  ــپاس از خرید شما، به اطالع می رس خواننده گرامی، ضمن س
ــر و تولید محصوالت فرهنگی، تمامی تالش خود را جهت ارائه محصولی  اهداف کالن خود در حوزه نش
باکیفیت از هر نظر در دستور کار خود قرار داده است. اما بر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بی شک 
هنوز هم کاستی هایی وجود دارد که در پی اصالح آن بوده و در این راه همیاری شما را نیز پذیرا هستیم. 
ــما خواننده گرامی دعوت می کنیم تا در صورتی که در حین مطالعه هر یک از کتاب های ما با  لذا از ش
ــتباهات فنی و ...) برخورد نمودید، این موارد  ــتباهی (از جمله غلط های تایپی، امالیی، اش هر نوع اش
را از طریق ارسال نسخه اصالح شده کتاب به آدرس انتشارات، ارسال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.ir به اطالع ما برسانید تا در چاپ های آتی کتاب، اقدام الزم در خصوص اصالح 
ــنا به پاس قدردانی، متناسب با میزان و کیفیت همیاری شما به یک یا چند  ــود. خانه روش آن انجام ش

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



هشـدار
جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست

به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و قانون ترجمه 
ــال ۱۳۵۰، کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش این اثر به هر  ــریات و آثار صوتی مصوب س و تکثیر کتب، نش

نحو برای ناشر محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.

ــمتی از این کتاب به هر شکل ممکن،  ــر، پخش، عرضه، بهره برداری یا فروش کل یا قس هرگونه نش
به صورت:

نسخه فیزیکی کپی شده• 

فروش، نشر، پخش، عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی (به صورت لوح فشرده، • 
انتشار در وب سایت ها، کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و ...)

و هر نوع استفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد، عالوه بر آن که غیراخالقی 
ــت، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود و مطابق با قانون از شش ماه تا سه سال  ــرعا حرام اس و ش
حبس را در پی خواهد داشت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد 

و کلیه خسارت های وارده از فرد خاطی مطالبه می شود.

مخاطب گرامی و فرهیخته،

ــت، تنها فردی که بهای  ــده اس از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف ش
نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می باشد.

ــود را به صورت  ــک از کتاب های چاپی خ ــنا هیچ ی ــارات خانه روش ــید که انتش ــته باش توجه داش
ــی از هر یک از  ــخه ای الکترونیکی از تمام یا بخش ــر نمی کند. لذا در صورتی که نس ــی منتش الکترونیک
ــارات «خانه روشنا» به هر طریقی در دست شماست، این نسخه قاچاق (تکثیر شده به  کتاب های انتش

صورت غیرقانونی)، غیرقانونی و حرام است و این مجموعه هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارد.

برای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول می توانید به وب سایت انتشارات خانه روشنا به آدرس
www.roshanapub.ir مراجعه نمایید.
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ــات و تهویه مطبوع در  ــازمانی در حوزه تاسیس ــازمانی و برون س ــس در دوره های متعدد درون س تدری
ــتفاده از ابزارهای نوین و متنوع و روش های مختلف آموزشی، متناسب با گروه مخاطبان  ــور و اس کل کش
ــردی دانش پژوهان در عرصه  ــی و کارب ــیاری از خالهای آموزش ــای آن ها، علی رغم رفع نمودن بس و نیازه
مهندسی تاسیسات، هنوز خالهای ظریفی را باقی می گذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع 

آموزشی را بیش از پیش نمایان می کرد.

ــمینارها و دوره های آموزشی با آن مواجه می شدم، نداشتن  یکی از این مواردی که تقریبا در تمامی س
مجموعه آموزشی منسجم و واحدی بود که تمامی سرفصل های مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را 
در بر داشته باشد. با وجود آن که در حال حاضر، کتاب های فارسی و زبان اصلی بسیار زیاد و مفیدی در 
ــت، اما تمامی مباحث سمینار و دوره در هیچ کتاب واحدی موجود نبود و در  ــر شده اس این عرصه منتش

برخی موارد، مجبور به استفاده از بیش از ده منبع آموزشی مختلف بودیم.

ــان گرامی قرار گیرد که در  ــف این درس نامه آن بود تا مجموعه ای در اختیار مخاطب ــذا هدف از تالی ل
برگیرنده تمامی سرفصل های مطرح شده در دوره ها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع 
دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود. از این رو، درس نامه حاضر با هدف 
افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدید در عرصه آموزشی های کاربردی و تخصصی به رشته 
ــات و  ــت. نتیجه این تالش ها، به صورت مجموعه ۸ درس نامه کاربردی در حوزه تاسیس تحریر درآمده اس

تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشت تایی به شمار می رود.

ــی مخاطب با  ــی و حذف کامل ارتباط لمس هرچند که هدف از تالیف این درس نامه، حذف جزوه نویس
ــمینار و دوره حضور می یابد، باید  ــت چرا که بر این باورم که هر فردی که در س ــی نبوده اس مباحث آموزش
ــخصی بنویسد و  ــخصی خود، مملو از اختصارات، کلید واژه ها و زنجیرهای ارتباطی ش جزوه ای با زبان ش
ــما چیز زیادی از عالئم و اختصارات  ــاید بنده و ش این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود. کتابی که ش
بعضا بی معنی آن نفهمیم، ولی همین تک واژه ها و عالمت های عجیب و غریب می تواند سرنخ تمام مباحث 

کلیدی برای نویسنده آن باشد! 

ــواس ذهنی  ــازی ذهن وی از وس ــودن خاطر کردن مخاطب و رهاس هدف از تالیف این درس نامه، آس
ــتن تمامی مطالب و سرفصل ها به صورت  ــت تا وی را از داش ــی از ریختگی مطالب در کالس بوده اس ناش
ــمینار و دوره آموزشی  ــتر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در س ــوده خاطر کند و بیش آماده، آس
درگیر کند. از این رو در بخش های متعدد از این کتاب، بخش هایی تحت عنوان «یادداشت های درس نامه» 

برای اضافه کردن نکات تکمیلی، مثال ها و برداشت های شخصی مخاطب در نظر گرفته شده است.

ضمن آن که نظر به طبقه بندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب، این درس نامه عالوه بر 
دانش پژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دوره های آموزشی را دارند، برای عموم مخاطبان نیز به خوبی 

قابل استفاده و مفید است.

 رامین تابان

زمستان ۱۳۹۵

مقدمه مولف



به لطف خدا انتشار چاپ اول مجموعه کتاب های درس نامه با استقبال چشم گیر مخاطبان از این سری کتاب ها 
روبه رو شد. این مجموعه کتاب ها هم در دوره های آموزشی استفاده می شد و هم به عنوان راهنمایی مستقل، حاوی 
تمامی جداول و نمودارهای کاربردی، برای س��ایر مخاطبان مورد توجه بود. به این ترتیب بسیاری از ایده های مدنظر 
بنده برای تامین منبع آموزش��ی منسجم در خصوص این سری از کتاب ها تامین شد. اکنون ویراست دوم این کتاب، 
پس از بازنگری متن و ساختار کتاب، با افزودن استانداردهای جدید و قابلیت های جذاب و کارآمد آماده انتشار است.

از ويژگی های جدید ویراس��ت حاضر می توان به بهره مندی از قابلیت های جذاب گوش��ی های هوشمند اشاره کرد. 
به این ترتیب که هرجا که نمودار، نرم افزار 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 فایل های کمک آموزش��ی کتاب وصف ناپذیر می کند. به این ترتیب کافی است با نصب نرم افزارهای بارکدخوان روی 
 QR گوش��ی های هوش��مند، در حین مطالعه کتاب هرجا به فایل کمکی آن نیاز داش��ته باش��ید، گوشی خود را روی
Code  مربوطه قرار دهید و با لینک مستقیم و سرعت باال فایل مربوطه را روی گوشی خود مشاهده و ذخیره نمایید.

امیدوارم این کتاب مورد استفاده مخاطبان گرامی قرار گیرد و راهگشا باشد.

رامین تابان

پاییز ۱۳۹۸

مقدمه ویراست دوم

در این کتاب از قابلیت های جذاب گوشی های هوشمند استفاده شده است. به این صورت 
که هرجا نمودار، نرم افزار یا فایلی در متن کتاب مورد استفاده قرار گرفته، در کنار آن کد 
دانلود مستقیم آن فایل به صورت یک QR Code نیز قرار داده شده است. تنها کافی است 
روی گوشی هوشمند خود یک نرم افزار بارکدخوان یا نرم افزارها QR Code نصب کنید. به 
این ترتیب با اسکن کردن هر QR Code، اگر عکس باشد نسخه رنگی و باکیفیت عکس 
مستقیما روی گوشی شما به نمایش در می آید، اگر فیلم باشد، این فیلم روی گوشی شما 
 )ZIP( پخش می شود و قابل ذخیره سازی است و اگر نرم افزار باشد به صورت فایل فشرده

روی گوشی شما دانلود می شود.

نمونه QR Code به کار رفته در کتاب



نام دوره: دوره جامع طراحی سیستم های اطفای حریق با حل پروژه • 

شعار دوره: «مهارت مبارزه با حریق، ضروری مهم برای مهندسان تاسیسات...»• 

ــتم های اطفای حریق مبتنی بر •  هدف دوره: «آموزش حرفه ای روش طراحی و اجرای انواع سیس
آب متناسب با نوع کاربری و الزامات طراحی»

معرفی دوره: 
ــبه انواع سیستم های اطفای حریق مبتنی بر آب متناسب با نوع  ــی طراحی و محاس در این دوره آموزش
کاربری و الزامات فنی ساختمان با جزئیات کامل اجرایی مطرح می شود. تشخیص نوع سیستم اطفای حریق 
موردنیاز برای ساختمان، الزامات فنی، حداقل ها و نیازمندی های فنی که باید در هنگام طراحی سیستم های 
اطفای حریق در دستور کار قرار گیرد از بخش های مهم این دوره به شمار می رود. انواع سیستم های اطفای 
ــپرینکلر، رایزرهای تر، رایزرهای خشک، بوسترپمپ های  ــیلنگ – قرقره، اس ــامل ش حریق مبتنی بر آب ش
ــو، و فن های فشار مثبت راهروها و دمپرهای حریق از  ــانی و مخزن ذخیره آب آتش نشانی از یک س آتش نش
ــمار می روند. از ویژگی های «دوره جامع طراحی و اجرای  ــوی دیگر، از جمله مباحث مهم این دوره به ش س
ــی دیگر، تمامی مباحث فنی در کنار یک  ــتم های اطفای حریق» این که مانند تمامی دوره های آموزش سیس

پروژه نمونه مطرح می شود که کمک شایانی در تثبیت آموخته های دانش پژوه خواهد داشت.

سرفصل های این دوره آموزشی:
 محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان و طراحی منابع آب گرم (شامل منبع کویل دار و منبع دوجداره) 

 معرفی انواع سیستم های اطفای حریق و کاربردهای هر یک از آن ها
 معرفی انواع سیستم های اطفای حریق مبتنی بر آب به همراه مزایا و معایب هر یک از آن ها

 طراحی و محاسبه بوسترپمپ آتش نشانی متناسب با نوع سیستم اطفای حریق
 طراحی و محاسبه مخزن ذخیره آب آتش نشانی و الزامات اجرایی آن

 طراحی و محاسبه فن فشار مثبت راهروها

اطالع از برنامه زمان بندی این دوره و روش های ثبت نام:
تماس تلفنی در ساعات اداری با دفتر مجموعه (۰۲۱۸۶۰۲۰۱۱۴)

www.hvachouse.ir :مراجعه به وب سایت خانه تاسیسات و ثبت نام آنالین

پیش گفتار



  

 كند... برگزار مي خانه تاسيسات
 آموزشي مهندس رامين تابان) –(گروه فرهنگي 
 021-86020114    نام تلفني: مشاوره و ثبت

      86020173-021 
   نام آنالين: مشاوره آموزشي گام به گام و ثبت

                              www.hvachouse.ir  
 !داره »حل راه« هم لهمسئ هست، »لهمسئ« هست هرچي نداره، وجود »مشكل«

 »...كني پيدا حلشو راه تا باش ما با«
 هاي اطفاي حريق با حل پروژه سيستم طراحيدوره جامع نام دوره: 

 www.hvachouse.irها و مشخصات فني اين دوره آموزشي:                                                                                لينك دانلود سرفصل

  كند و چرا بايد اين دوره شركت كنم؟ اين دوره چه كمكي به من مي
 گيريد: در اين دوره ياد مي

 گيريد. را ياد ميقرقره، اسپرينكلر، رايزرهاي تر، رايزرهاي خشك  –شيلنگ روش طراحي و اجراي  
 گيريد. نشاني را ياد مي نشاني و مخزن ذخيره آب آتش هاي آتش بوسترپمپروش طراحي  
  گيريد. هاي فشار مثبت راهروها و دمپرهاي حريق را ياد مي فنروش طراحي  

 كنيد. ژه واقعي حل ميشويد و يك پرو در تاسيسات مكانيكي مسلط ميبر ترفندهاي مبارزه با حريق به عنوان يك ضرورت مهم  

 اين دوره مناسب چه افرادي است؟
 ها كارشناسان فني شركت    مهندسان و دانشجوياني كه دغدغه اشتغال دارند 
 مجريان و پيمانكاران تاسيسات     مهندسان مشاور، طراح و ناظر تاسيسات 
 هاي مهندسي از مقطع كارداني تا دكترا دانشجويان رشته     كاران ها و سرويس سينيتكن تعميركاران، 

 مدرس اين دوره چه سوابقي در اين حوزه دارد؟
 اي از آن عبارت است از: آكادميك دارد كه خالصه، سوابق متعددي در حوزه عملي و »مهندس رامين تابان«مدرس اين دوره 

 پروژه تاسيساتي 100طراح، مشاور و مجري بيش از  
 هاي مهندسين مشاور هاي تاسيسات در شركت ها و پروژه مشاور و كنترلر نقشه 
 عنوان كتاب تخصصي تاسيسات (تاليف، گردآوري و ترجمه) 40نويسنده بيش از  
 قدير در نهمين جشنواره كتب آموزشينويسنده كتاب شايسته ت 
 ها و نشريات مرتبط با حوزه تاسيسات و تهويه مطبوع مقاله منتشر شده در ژورنال 300سردبير نشريات تاسيساتي و نويسنده بيش از  
 دوره و سمينار تخصصي سازماني در كل كشور 100مدرس و سخنران بيش از  
 هاي مختلف تخصصان عرصه تاسيسات در حوزهنفر از م 3000ارائه آموزش به بيش از  
 هاي مختلف دولتي و خصوصي هاي فوق از سازمان لوح تقدير و گواهي رضايت در بخش 50دريافت بيش از  

 نام كنم؟ چطور در اين دوره ثبت

 - 2پالك  -كوچه بخشايش  -خ وزوائي  -بين سهروردي و شريعتي  -خ مطهري  -مراجعه به دفتر مجموعه به آدرس: تهران  نام حضوري: ثبت -روش اول 
 )13:00الي  9:00و روزهاي پنجشنبه از ساعت  18:00الي  9:00در ساعات اداري (روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  1واحد 

 است.جويي هرچه بيشتر در زمان  نام از راه دور، روشي سريع و مطمئن براي صرفه ثبت نام از راه دور (از طريق تماس تلفني، دورنگار يا ايميل): ثبت –روش دوم 
info@hvachouse.irنام از طريق ايميل:    ثبت 021-88446381نام از طريق دورنگار:  ثبت 021-86020114نام تلفني:  ثبت

  www.hvachouse.ir                                                                                                                     نام آنالين: ثبت –روش سوم 
    



در ایـن فایـل، روند آمـوزش و مباحث کلیدی مربوط به دوره جامع طراحی سیسـتم های اطفای حریق که 
مبنای تالیف این درسـنامه و مباحث مطرح شـده در آن بوده، توضیح داده شـده است. با مشاهده این فایل 
تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی آن می توانید چشم اندازی کلی از مباحث آموزشی پیش رو داشته باشید.

برای مشـاهده فایل تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی معرفی دوره جامع طراحی سیسـتم های اطفای 
حریق می توانید به یکی از روش های زیر اقدام کنید:

 www.hvachouse.ir ۱. مراجعه به وب سایت  

معرفی دوره های آموزشی ۲. مراجعه به بخش    

«معرفی دوره جامع طراحی سیستم های اطفای حریق» ۳. ورود به بخش    

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

      

مشاهده فایل تصویری 
معرفی دوره جامع طراحی 
سیستم های اطفای حریق

گوش دادن به فایل صوتی 
معرفی دوره جامع طراحی 
سیستم های اطفای حریق

 Mp۴ :فرمت فایل

مدت زمان: ۱۷:۵۳ دقیقه

 Mp۳ :فرمت فایل

مدت زمان: ۱۷:۵۳ دقیقه

مشاهده فایل تصویری معرفی دوره 
جامع طراحی سیستم های اطفای حریق


