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 «خانه روشنا»نشر 

 فراخوان همکاری:

نظران، نویسندگان، دانشجویان فعال و تمامی عالقمندان حوزه نشر از تمامی اساتید، صاحب« خانه روشنا»نشر 

های نشر ای در حوزه نشر کتاب داشته یا قصد همکاری در هر یک از بخشکند تا در صورتی که ایدهدعوت می

 دورنگار یا ایمیل با خانه روشنا تماس حاصل فرمایند.کتاب را دارند، از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، 

 فراخوان همیاری:

در راستای اهداف کالن خود « خانه روشنا»رساند، نشر خواننده گرامی، ضمن سپاس از خرید شما، به اطالع می

، تمامی تالش خود را جهت ارائه محصولی باکیفیت از هر نظر در دستور در حوزه نشر و تولید محصوالت فرهنگی

هایی وجود دارد که در شک هنوز هم کاستیکار خود قرار داده است. اما بر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بی

کنیم تا در دعوت می پی اصالح آن بوده و در این راه همیاری شما را نیز پذیرا هستیم. لذا از شما خواننده گرامی

های تایپی، امالیی، اشتباهات های ما با هر نوع اشتباهی )از جمله غلطصورتی که در حین مطالعه هر یک از کتاب

شده کتاب به آدرس انتشارات، ارسال دورنگار یا فنی و ...( برخورد نمودید، این موارد را از طریق ارسال نسخه اصالح

های آتی کتاب، اقدام الزم در اطالع ما برسانید تا در چاپ به info@roshanapub.irاز طریق آدرس ایمیل: 

خصوص اصالح آن انجام شود. خانه روشنا 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 



 

 

 هشدار  
 جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست

و قانون ترجمه و  1348به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 

نشر و پخش این اثر به هر نحو  ، کلیه حقوق چاپ،1350تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 

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

برداری یا فروش کل یا قسمتی از این کتاب به هر شکل ممکن، به هرگونه نشر، پخش، عرضه، بهره

 صورت:

 نسخه فیزیکی کپی شده 

  فشرده، انتشار در  الکترونیکی )به صورت لوحفروش، نشر، پخش، عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه

 های اجتماعی داخلی و خارجی و ...(های تلگرامی و شبکهها، کانالسایتوب

  و هر نوع استفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد، عالوه بر آن که غیراخالقی

طابق با قانون از شش ماه تا سه سال شود و مو شرعا حرام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می

حبس را در پی خواهد داشت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت پیگرد قضایی قرار می

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

 مخاطب گرامی و فرهیخته،

است، تنها فردی که بهای از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف شده 

 باشد.نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می

های چاپی خود را به صورت الکترونیکی توجه داشته باشید که انتشارات خانه روشنا هیچ یک از کتاب

های انتشارات یک از کتاب ای الکترونیکی از تمام یا بخشی از هرکند. لذا در صورتی که نسخهمنتشر نمی

به هر طریقی در دست شماست، این نسخه قاچاق )تکثیر شده به صورت غیرقانونی(، « خانه روشنا»

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

 نا به آدرسسایت انتشارات خانه روشتوانید به وببرای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول می

ir.roshanapub.www .مراجعه نمایید 
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 مقدمه مولف
نوین سازمانی در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع در کل کشور و استفاده از ابزارهای سازمانی و برونهای متعدد درونتدریس در دوره

رغم رفع نمودن بسیاری از خالهای آموزشی و ها، علیهای مختلف آموزشی، متناسب با گروه مخاطبان و نیازهای آنو متنوع و روش

گذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع پژوهان در عرصه مهندسی تاسیسات، هنوز خالهای ظریفی را باقی میکاربردی دانش

 کرد.مایان میآموزشی را بیش از پیش ن

شدم، نداشتن مجموعه آموزشی منسجم و های آموزشی با آن مواجه مییکی از این مواردی که تقریبا در تمامی سمینارها و دوره

های های مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را در بر داشته باشد. با وجود آن که در حال حاضر، کتابواحدی بود که تمامی سرفصل

ان اصلی بسیار زیاد و مفیدی در این عرصه منتشر شده است، اما تمامی مباحث سمینار و دوره در هیچ کتاب واحدی موجود فارسی و زب

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

های مطرحمی قرار گیرد که در برگیرنده تمامی سرفصلای در اختیار مخاطبان گرانامه آن بود تا مجموعهلذا هدف از تالیف این درس

ها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شده در دوره

های کاربردی و در عرصه آموزشی نامه حاضر با هدف افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدیدشود. از این رو، درس

نامه کاربردی در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع درس 8ها، به صورت مجموعه تخصصی به رشته تحریر درآمده است. نتیجه این تالش

 رود.تایی به شمار میبوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشت

نویسی و حذف کامل ارتباط لمسی مخاطب با مباحث آموزشی نبوده است چرا نامه، حذف جزوههرچند که هدف از تالیف این درس

ها و ای با زبان شخصی خود، مملو از اختصارات، کلید واژهیابد، باید جزوهکه بر این باورم که هر فردی که در سمینار و دوره حضور می

بود. کتابی که شاید بنده و شما چیز زیادی از عالئم و زنجیرهای ارتباطی شخصی بنویسد و این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد 

تواند سرنخ تمام مباحث کلیدی برای نویسنده های عجیب و غریب میها و عالمتواژهمعنی آن نفهمیم، ولی همین تکاختصارات بعضا بی

 آن باشد! 

ذهنی ناشی از ریختگی مطالب در کالس  نامه، آسودن خاطر کردن مخاطب و رهاسازی ذهن وی از وسواسهدف از تالیف این درس

خاطر کند و بیشتر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط ها به صورت آماده، آسودهبوده است تا وی را از داشتن تمامی مطالب و سرفصل

« نامههای درسیادداشت»هایی تحت عنوان های متعدد از این کتاب، بخشموثر در سمینار و دوره آموزشی درگیر کند. از این رو در بخش

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

پژوهانی که قصد حضور نامه عالوه بر دانشبندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب، این درسضمن آن که نظر به طبقه

 خوبی قابل استفاده و مفید است.دارند، برای عموم مخاطبان نیز بههای آموزشی را در سمینارها و دوره

 رامین تابان

 1395زمستان 
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 مقدمه ویراست دوم
رو شد. این ها روبهگیر مخاطبان از این سری کتابنامه با استقبال چشمهای درسبه لطف خدا انتشار چاپ اول مجموعه کتاب

شد و هم به عنوان راهنمایی مستقل، حاوی تمامی جداول و نمودارهای کاربردی، استفاده میهای آموزشی ها هم در دورهمجموعه کتاب

های مدنظر بنده برای تامین منبع آموزشی منسجم در خصوص این برای سایر مخاطبان مورد توجه بود. به این ترتیب بسیاری از ایده

بازنگری متن و ساختار کتاب، با افزودن استانداردهای جدید و قابلیت ها تامین شد. اکنون ویراست دوم این کتاب، پس ازسری از کتاب

 های جذاب و کارآمد آماده انتشار است.

های هوشمند اشاره کرد. به این ترتیب که هرجا های جذاب گوشیمندی از قابلیتتوان به بهرههای جدید ویراست حاضر میاز ویژگی

آن فایل نیز قرار داده شده افزار یا فایلی در متن کتاب مورد اشاره و استفاده قرار گرفته، در کنار آن کد دانلود مستقیم که نمودار، نرم

کند. به این ناپذیر میآموزشی کتاب وصفهای کمکاست. استفاده از این کدها سرعت عمل و راحتی مخاطب را در دسترسی به فایل

ه های هوشمند، در حین مطالعه کتاب هرجا به فایل کمکی آن نیاز داشتافزارهای بارکدخوان روی گوشیترتیب کافی است با نصب نرم

مربوطه قرار دهید و با لینک مستقیم و سرعت باال فایل مربوطه را روی گوشی خود مشاهده و  QR Code باشید، گوشی خود را روی

 ذخیره نمایید.

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

 رامین تابان

 139۸پاییز 

 

 

های هوشمند استفاده شده است. به این صورت که هرجا های جذاب گوشیدر این کتاب از قابلیت

آن کد دانلود مستقیم آن افزار یا فایلی در متن کتاب مورد استفاده قرار گرفته، در کنار نمودار، نرم

نیز قرار داده شده است. تنها کافی است روی گوشی هوشمند خود  QR Codeفایل به صورت یک 

 QRنصب کنید. به این ترتیب با اسکن کردن هر  QR Codeافزارها افزار بارکدخوان یا نرمیک نرم
Code به نمایش در می، اگر عکس باشد نسخه رنگی و باکیفیت عکس مستقیما روی گوشی شما

افزار سازی است و اگر نرمشود و قابل ذخیرهآید، اگر فیلم باشد، این فیلم روی گوشی شما پخش می

 شود.( روی گوشی شما دانلود میZIPباشد به صورت فایل فشرده )

  به کار رفته در کتاب QR Codeنمونه 
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 گفتارپیش
 دوره جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه  نام دوره:

 «های لوکس...ای لوکس برای پروژهاستخر، سونا و جکوزی، گزینه» شعار دوره:

بخار و حوضچه  ای روش طراحی و اجرای انواع استخرهای عمومی و خانگی، جکوزی، سونای خشک، سونایآموزش حرفه» هدف دوره:

 «آب سرد

 معرفی دوره: 
شود. از ویژگیدر این دوره آموزشی طراحی و محاسبه انواع استخرهای خانگی، عمومی و قهرمانی با جزئیات کامل اجرایی مطرح می

استخر اشاره کرد توان به حل گام به گام یک پروژه کامل طراحی می« دوره جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی»های برجسته 

ها و کسب سزایی در تثبیت آموختهشود که حل این پروژه نقش بهکه در آن تمامی جزئیات طراحی و نکات اجرایی مربوطه مطرح می

پژوهان خواهد داشت. در این دوره آموزشی در کنار طراحی استخر، تمامی محاسبات و مالحظات طراحی اعتماد به نفس توسط دانش

 شود.آب سرد، سونای خشک و سونای بخار نیز به طور کامل و به همراه حل یک پروژه مطرح می جکوزی، حوضچه

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

 استخر بر یکدیگر تحلیل مختصری معماری استخرها و تاثیر متقابل معماری و تاسیسات 

 )شکل و ابعاد متداول استخرها )ابعاد استاندارد، شیب کف و عمق متداول استخرها 

 هامعرفی مدار کلی تاسیسات استخرها و اجزای موجود در آن 

 طراحی مدار گردش آب استخر و محاسبه پمپ مربوطه 

 استخرآوری آب پیرامون های جمعمحاسبه مخزن باالنس، طراحی اسکیمر و کانال 

 هاهای رفت و برگشت آب استخر و سایزینگ آنجانمایی لوله 

 ( طراحی انواع فیلترهای شنی، دیاتومیDEو کارتریجی برای استخر ) 

 کننده(ها و مواد ضدعفونی کردن آب استخر )کلر، برم و ازن و محاسبه مقدار مواد ضدعفونیروش 

 محاسبات گرمایش آب استخر و طراحی مبدل حرارتی آن 

 حاسبات تهویه مطبوع استخرها )محاسبه مقدار هوای تازه، هوای اگزاست و ... برای استخرها(م 

 محاسبه مقدار آب جبرانی مورد نیاز استخر 

 طراحی و محاسبات جکوزی و حوضچه آب سرد 

 طراحی و محاسبات سونای خشک و سونای بخار 

 نام:های ثبتبندی این دوره و روشاطالع از برنامه زمان
 (0۲18۶0۲0114س تلفنی در ساعات اداری با دفتر مجموعه )تما 

 نام آنالین: سایت خانه تاسیسات و ثبتمراجعه به وبir.hvachouse.www 
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مشاهده فایل تصویری معرفی دوره جامع 

 طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی
اجرای استخر، سونا و جکوزی که مبنای تالیف این درسنامه و مباحث مطرح شده در آن در این فایل، روند آموزش و مباحث کلیدی مربوط به دوره جامع طراحی و 

 اندازی کلی از مباحث آموزشی پیش رو داشته باشید.توانید چشمبوده، توضیح داده شده است. با مشاهده این فایل تصویری یا گوش دادن به فایل صوتی آن می

توانید به یکی از روشفایل صوتی معرفی دوره جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی میبرای مشاهده فایل تصویری یا گوش دادن به 

 های زیر اقدام کنید:

  ir.hvachouse.www  سایت. مراجعه به وب1

 های آموزشیمعرفی دوره  . مراجعه به بخش ۲

 «معرفی دوره جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی»   . ورود به بخش 3

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

 
مشاهده فایل تصویری معرفی دوره جامع طراحی و 

 اجرای استخر، سونا و جکوزی

گوش دادن به فایل صوتی معرفی دوره جامع طراحی 

 و اجرای استخر، سونا و جکوزی

 

 

  Mp4فرمت فایل: 

 دقیقه 9:50زمان: مدت 

  MP3فرمت فایل: 

 دقیقه 9:50مدت زمان: 


