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 اولفصل 
 ست؟ یچ دیتبر  مفهوم •
 د یتبر ستمیس یو کاربردها خچهیتار یمعرف •
 ست؟یچ ایچرخه  ریو غ ایچرخه دیتبر  مفهوم •
 ی تراکم دیتبر ستمیاصول کارکرد س یمعرف •
 مفهوم حرارت محسوس و نامحسوس حیتشر •
 ست؟ یچ دیتون تبر  مفهوم •
 ی آنتالپ -و فشار یآنتروپ -دما یبر اساس نمودارها  دیتبر ندیفرآ یبررس  •
 چگونه به وجود آمد؟  یجذب   دیتبر ستمیس •
 ست؟ یچ COP  مفهوم •
 ست؟ یچ یجذب  دیتبر ستمیس کاربرد •
 دیچند روش خاص تبر یمعرف •
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 دوم فصل
 ست؟ یچ دیسنجش تبر زانیم واحد •
 داشته باشد؟  بایستمی  هاییویژگی مبرد چه  ماده •
 آزئوتروپ و زئوتروپ  یمبردها یمعرف •
 ؟ باشدمیچگونه  Ashrae34مبردها با روش  گذارینام  •
 مبردها بر اساس رفتارشان در جذب و دفع حرارت  بندیدسته •
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 سوم فصل
 ست؟ یچ  GWPو   ODP,TEWI هایشاخص   مفهوم •
 ی آنتالپ-ارنمودار فش حیتشر •
 ست؟ ی گاز چ تی ف یک  مفهوم •
 ی تراکم دیتبر کلیروش عملکرد س  حیتشر •
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 چهارم فصل
 دما -ینمودار آنتروپ  یبر رو یتراکم دیعملکرد تبر یبررس  •
 وژیف یسانتر یروش عملکرد کمپرسورها  حیتشر •
 ی تراکم  یکمپرسورها  دکنندهیمعتبر تول یبرندها یمعرف •
 داد؟  صیکمپرسور را تشخ  ی و خروج یورود  چهیدر توانمی چگونه •
 ؟دهندمی را انجام  سازیفشرده اسکرو چگونه عمل  یکمپرسورها •
 ؟دهندمیرا انجام  سازیفشردهچگونه عمل  یستونی پ -لندریس یکمپرسورها •
 ؟دهندمی را انجام  سازیفشرده اسکرال چگونه عمل  یکمپرسورها •
 ؟دهندمی را انجام  سازیفشرده چگونه عمل  یروتار  یکمپرسورها •
 بسته مهی باز، بسته و ن یکمپرسورها یمعرف •
 ؟ شودنمی  فیراندمان تعر د،یتبر  هایسیستم در  چرا •
 نگ یکول هایسیستم در محاسبه راندمان  مورداستفاده هایضریب انواع  حیتشر •
 عملکرد کمپرسور  بیدر ضر مؤثرعوامل  یمعرف •
 لف مخت یعملکرد کمپرسورها بیضر سهیمقا •
 مختلف  یکمپرسورها  متیق سهیمقا •
 ست؟ یکمپرسور چ تیکنترل ظرف  مفهوم •
 ؟شودمی چگونه انجام  یستونیپ یکمپرسورها تی ظرف کنترل •
 ؟شودمی اسکرو چگونه انجام  یکمپرسورها تی ظرف کنترل •
 ؟ شودمی چگونه انجام  وژیف یسانتر یکمپرسورها تی ظرف کنترل •
 د یتبر هایروغن انواع   یمعرف •
 ؟ شودمی کمپرسورها چگونه انجام  کاریروغن  •
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 ست؟ یچ دی روغن تبر اتی خصوص •
 ؟کندمی  جادیرا ا  یچه مشکالت دیتبر هایسیستمدر  رطوبت •
 یعملکرد کمپرسور روتار  لمیف  شینما •
 ست؟ یآکوموالتور چ  کاربرد •
 عملکرد کمپرسور اسکرال لمیف  شینما •
 عملکرد کمپرسور اسکرو  لمیف  شینما •
 ؟شودمی کمپرسورها چگونه انجام  تی ظرف کنترل •
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 پنجم  فصل
 ست؟ یچ دیتبر هایسیستمکندانسور در  نقش •
 در ساخت آن مورداستفاده هایجنس و   دیتبر ستمیدر س نی کاربرد ف حیتشر •
 ست؟ یچ AHRI استاندارد •
 ست؟ یچ  یکندانسور آب  فهیوظ  •
 ( ی)آب ایصفحهکندانسور    بیو معا ای مزا یمعرف •
 چ یمارپ ل یروش عملکرد کندانسور پوسته و کو  حیتشر •
 ای لوله کندانسور دو  یساختمان داخل  حیتشر •
 پوسته لوله  کندانسور •
 کندانسور پوسته لوله یساختمان داخل  حیتشر •
 ست؟ یچ یکندانسور آب  زداییرسوب   ضرورت •
  یچه اقدامات یکندانسور آب هایلوله از رسوب گذاشتن آب در  یر یجلوگ جهت •

 انجام داد؟  بایستمی
 ؟ گیردمی کندانسور چگونه انجام  زداییرسوب •
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 ششم  فصل
 ست؟ یچ کنندهخنک برج  فهیوظ  •
 ؟شودمی  ییشامل چه اجزا کنندهخنک  برج •
 ست؟ یچ کنندهخنک در برج   Approachو  Range  مفهوم •
 ست؟ یچ مداربستهو  مدارباز کنندهخنک  هایبرج  اختالف •
 ست؟ ی چ مداربسته کنندهخنکبرج    بیو معا ایمزا •
 ست؟ یچ دیتبر هایسیستمدر  وریرس  کاربرد •
 ست؟ یچ راتی تعم انیپس از پا ستم،یس نگیفالش ضرورت •
 ست؟ یچ د یتبر ستمیس وریدر رس  Safety valve کاربرد •
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 هفتم  فصل
 ست؟ یچ  ریدرا لتریف کاربرد •
 ست؟ یچ ریدرا نگیشارژ ریش  کاربرد •
 داد؟ صی تشخ توانمیرا چگونه   ری درا یگرفتگ •
 ست؟ ی( چsight glassگلس ) تی سا کاربرد •
 گلس تی انواع سا یمعرف •
 ست؟ یچ یبرق   ریش  کاربرد •
 ست؟ ی ( چExpansion Valveانبساط ) ریش  کاربرد •
 انبساط متداول  یرهایانواع ش  یمعرف •
 ست؟ یدر اکسپنشن ولو چ  تی سوپره مفهوم •
  شیگشا تی(، سوپره static superheat) ستایا تی مفهوم سوپره  حیتشر •

(opening superheatو سوپره ) تی ( فعالoperating superheat ) 
 ست؟ یاکسپنشن ولو چ هایسیستمدر   کنندهتعدیل  کاربرد •
 ست؟ ی چ دیتبر هایسیستم ( در Distributor) کنپخش  کاربرد •
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 هشتم  فصل
 ابد؟ی کاهش ن انیقرار داد تا راندمان جر بایستمی ها را چگونه  بافل •
 ست؟ یچ EN 1092-1استاندارد   کاربرد •
 ؟ شودمی چگونه مشخص  هاپیچ  میو تسل یکشش  استحکام •
 ؟ باشدمی فشاِر تسِت اواپراتور و کندانسور چه مقدار  زانیم •
 ست؟ یچ  دیتبر هایسیستمآکوموالتور در  کاربرد •
 ست؟ یچ دیتبر هایسیستمدر  گیرلرزه  کاربرد •
 دقت نمود؟  یبه چه نکات  بایستمی  گیرلرزهانتخاب و نصب   در •
 ست؟ ی چ  دیتبر هایسیستمدر   سنسور فشار کاربرد •
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 نهم  فصل
 ی افراگمی د چیپرشر سوئ یمعرف •
 ست؟ ی چ چیپرشر سوئ کاربرد •
 ی لوله بوردون  چیپرشر سوئ یمعرف •
 ی ستونی پ  چیپرشر سوئ یمعرف •
 ی افراگم ید-یستونی پ  چیپرشر سوئ یمعرف •
 ست؟ ی( چت یاست دی)سال  جامدحالت  چیپرشر سوئ  تیمز •
 ست؟ یچ هاسوئیچ آن در پرشر  تی و اهم IP مفهوم •
 ست؟ یچ زریاکونوما کاربرد •
 ست؟ ی( چAir Handling Unitهواساز ) کاربرد •
 EUROVENTو   AHRI  یاستانداردها یمعرف •
 ست؟ یچ EUROVENTو   AHRI یاستانداردها تفاوت •
 نمودار  یبر رو دیتبر کل یمجدد س  یبررس  •
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 دهم  فصل
 منطقه وجود دارد؟  کی وهوایآب جهت سنجش  هاییراه چه •
 Meteonorm افزارنرم  یمعرف •
 Meteonorm افزارنرم در  ییاینقطه جغراف کی جادیا •
 Elements افزارنرم  یمعرف •
 Ashrae-meteo.info سایتوب  یمعرف •
 Bitzerو   Hanbell یهاافزارنرم  یمعرف •
 ؟ باشدمی چه مقدار  افزارنرم در  یاواپراتور ورود یو دما نگیکندانس یدما مقدار •
 Bitzer  افزارنرم در  ی خروج  افتیروش ورود اطالعات و در  حیتشر •
 ست؟ یچ Coolselector افزارنرم  کاربرد •
 Coolselector افزارنرم روش استفاده از   حیتشر •
 USA Coil & Air  افزارنرم نحوه استفاده از  حی و تشر یمعرف •
 Unilab Coils افزارنرم و روش استفاده از  یمعرف •
 افزار نرماز  یکندانسور  لیکو ی نمونه خروج کی ارائه •
با استفاده از   HVAC ستمیدر س مورداستفاده زاتیتجه  ریروش انتخاب سا  حیتشر •

 Coolselector افزارنرم 
 Wieland  افزارنرم از روش استفاده  حی و تشر یمعرف •
 ست؟ ی( چ Ethylenglykol) کولی گال لنیات •
 ست؟ یچ Vapour Velocity مفهوم •
 SOLKANE افزارنرم  یمعرف •
 SOLKANE  افزارنرم روش استفاده از   حیتشر •
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 یازدهم  فصل
 نمونه کمپرسور اسکرال کی  یخارج هایقسمت  شینما •
 ست؟ یچ گریکد ی اتصال خط روغن کمپرسورها به  ضرورت •
 م؟یکن تی رعا بایستمیرا    یچه نکات گریکدیاتصال کمپرسورها به  در •
 خواهد کرد؟  جادیا یکمپرسور، چه مشکالت  یدر خروج طرفهیک  ری وجود ش عدم •
  دیمطبوع جد هیتهو هایسیستم در  یوبرگشترفت  یعدم استفاده از کمپرسورها لیدل •

 ست؟ یچ
 ی وبرگشترفت نمونه کمپرسور  کی  یخارج هایقسمت  شینما •
 نمونه کمپرسور اسکرو  کی  یخارج هایقسمت  شینما •
 ی تراکم دیتبر یلرهایدر چ مورداستفاده زاتیتجه شینما •
 ست؟ یداخل کمپرسور چ تریه کاربرد •
 ؟ گیردمی کمپرسور اسکرال در کدام قسمت آن قرار  روغن •
 در کمپرسورها  مورداستفاده  یترهایانواع ه یمعرف •
 دارد؟  یشتر یدر کدام قسمت از کمپرسورها ضرورت ب گیرلرزه  نصب •
 آن دهندهتشکیل یاجزا یو معرف ر یدرا لتریف کی دمونتاژ •
 ست؟ یچ  ریدرا لتری ف  نگیشارژ ریش  کاربرد •
 Hvac ستمیس یاجزا ری و سا چیانبساط، سوئ  ر یچند نمونه ش  شینما •
 مختلف آن هایبخش   یو معرف هوا خنک لریچ  کی شینما •
 هوا خنک  لریدر چ گرفتهانجام مراحل  حیتشر •
 لر یو پالک چ تابلو برق  شینما •
 نمونه هواساز   کی شینما •
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 دوازدهم فصل
 مشخص  هیاول طیپروژه در تهران بر اساس شرا کی یو محاسبه پارامترها  یطراح •
 مکش و رانش  هایلوله  زیروش محاسبه سا  حیتشر •
 ست؟ یچ دهکننمشخص  GPM واحد •
 ران یشرکت پمپ ا افزارنرم نحوه انتخاب پمپ از  حیتشر •
 در نظر گرفت؟ بایستمی هاپروژهکه در انجام   ی ات یچند نکته عمل  ارائه •
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 سیزدهمفصل 
 VRF ستمیس هیاول  یمعرف •
 ؟باشدمی  هاییدستگاهمعرف چه نوع  Wall mountedو   DX  عبارات •
 ای پنجره و  تی اسپل  یگاز  یکولرها یساختمان داخل  یمعرف •
 ی تراکم  دیتبر یاجزا یر ی قرارگ  حی صح  بیترت یمعرف •
 (Multi indoor) یچند پنل هایدستگاه یمعرف •
 VRF هایسیستم گرید اینامهنحوه عملکرد و   یمعرف •
 VRF ستمیس یای مزا یمعرف •
 ست؟ یچ VRF هایسیستم هایویژگی  •
 VRF ستمیساده س کیشمات   شینما •
 VRF هایسیستم دکنندهیتول یبرندها  ترینمعروف  یمعرف •
 VFR هایدستگاهچند مدل از  سهیمقا •
 ست؟ ی چ EER اریمع  ایشاخص   مفهوم •
 ست؟ یچ  IPLV اریمع  ایشاخص   مفهوم •
 ست؟ی چ COPعملکرد  ی شاخص بازده  مفهوم •
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 چهاردهم فصل
 م؟ یتوجه کن بایستمی  یانتخاب مبرد به چه نکات  در •
 ست؟ یمخلوط چ  ای  یبی مبرد ترک مفهوم •
 یسردساز  یروش کل   3 یمعرف •
 مداربسته دی تبر  کلی س کیدر  یآنتالپ-نمودار فشار حیتشر •
 ی مفهوم آنتالپ حیتشر •
 ی آنتالپ-مختلف نمودار فشار  ینواح یمعرف •
 ی آنتالپ - در نمودار فشار  گرفتهانجام یندهایفرآ حیتشر •
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 پانزدهم فصل
 ست؟ ی چ VRF هایسیستم  وبرگشترفت  هایلوله تفاوت •
 کامل بسته شوند؟ طوربه دی نبا EEV یرهای ش چرا •
 VRF ستمیعملکرد س اتیکل  حیتشر •
 ؟شودمی استفاده  ییاز چه مدل کمپرسورها VRF هایسیستم در •
 ؟ باشدمی  VRF ستمیس یاز اجزا یککدام سرعت کمپرسور بر عهده  میتنظ •
 چه بوده است؟  VRF هایسیستم کمپرسور دور ثابت در  کاربرد •
 VRF ستمیکمپرسورها در س   یتعداد و توال سهیمقا •
 ؟شودمی مختلف آن چگونه انجام  هاینسلدر   VRF ستمیس یکمپرسورها  کاریروغن  •
 ست؟ ی ( چoil separatorجداکننده روغن ) کاربرد •
 ست؟ یآکوموالتور چ  کاربرد •
 ست؟ ی چ وریمخزن رس کاربرد •
 ست؟ یفشار باال چ چییسو فهیوظ  •
 ست؟ یچ Continuous Heating یو تکنولوژ  فراستی د مفهوم •
 ست؟ ی چ Sub cooler  یمبدل حرارت کاربرد •
 ست؟ ی طرفه چ 4 ریش  کاربرد •
 ست؟ ی( چHot Gas By Passپس گاز داغ ) یبا  ریش  کاربرد •
 ست؟ ی( چStrainer) یصاف فهیوظ  •
 استفاده شده است؟  هاییتکنولوژی از چه  VRF هایسیستم در •
 High Pressure Oil Return یفناور  یمعرف •
 ست؟ ی( چVapor injectionبخار )  قیتزر یتکنولوژ  کاربرد •
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 VRF ستمیس کشیلولهدر خصوص  ینکات ارائه •
 خواهد داشت؟ یدیچه فوا یخارج  تی ونیدر  یمبدل حرارت ای  لیبودن کو دوتکه •
 ست؟ یچ High Side Shell یفناور  •
 ؟شوندمی چگونه کنترل  VRF هایسیستم •
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 شانزدهم فصل
 ؟شودمی چگونه محاسبه  VRF هایلوله  نگیزیسا •
 ؟شودمی استفاده  یاز چه روش یر ی انشعاب گ یبرا •
 ی ر یدر انشعاب گ مورداستفاده یها برنچی انواع وا یمعرف •
 ی داخل یپنل ها تی بر اساس ظرف هالوله  نگیزیروش محاسبه سا  حیتشر •
 یداخل یپنل ها  تی فبر اساس ظر هالوله نگیزیمثال از محاسبه سا کی ارائه •
 ی انیم هایلوله  نگیزیدر خصوص سا ینکات مهم ارائه •
 برنچ یوا   زیدر خصوص انتخاب سا ینکات مهم ارائه •
 و ... نیک یدا ا،یدیسامسونگ، م یبرندها برنچیوا نگیزی جدول سا ارائه •
 جداول سازندگان آن  یاز رو برنچینحوه انتخاب وا حیتشر •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با یچه نکات  شان هایلولهبه   یخارج هاییونیت اتصال  در •
 دارند؟ هیبه شارژ گاز اول   ازین  VRF ستمیس هایلوله چرا •
 ست؟ یچ VRF ستمی شارژ بودن س تیاهم •
 م؟یری بگ  در نظر دیرا با  هاییمحدودیت چه  ستمیس کشیلوله در •
 کشی لوله  ریمس یجهت محاسبه افت موضع یجدول   حیتشر •
 ست؟ یچ افزارنرم با   یطراح  تیمز •
 ؟ گیردمی صورت  یبر چه اساس یمس هایلوله  ضخامت •
 ؟کندمی  جادیرا ا  یچه مشکالت یمس هایلولهدقت در انتخاب  عدم •
 VRF ستمیس هاآن  قیو عا یمس هایلوله جهت انتخاب ضخامت  یجدول  ارائه •
 ست؟ یچ هالوله و حفاظت  ینگهدار  تیاهم •
 کرد؟  تی رعا بایستمی را   یچه نکات برنچیو انتخاب وا  دیخر در •
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 انجام شود؟ بایستمی  یاتی چه عمل برنچی وا قیاز نصب عا قبل •
 هاآن چند نکته جهت نصب  حی و تشر برنچی چند مدل وا شینما •
 غیراستاندارد  برنچی چند نمونه وا حیتشر •
 ؟ کنندمی از ازت استفاده  هالوله  یدر جوشکار  چرا •
  تی رعا یدر هنگام جوشکار  دیرا با  یچه نکات هالوله ونیداسیاز اکس  یر یجلوگ جهت •

 کرد؟ 
 باشد؟   بایستمی چه مقدار  یدر جوشکار  مورداستفادهازت  خلوص •
 ی مس هایلوله یجوشکار   حی روش صح  حیتشر •
 ست؟ ی( چVRF ستمیس یمس هایلوله یخوب )برا  قیعا  یژگیو •
 خواهد شد؟  جادی ا یمناسب، چه مشکالت قیصورت عدم انتخاب عا در •
 ست؟ یچ  کشیلوله ستمیدر س  بینظم و ترت تیماه •
 ست؟ ی چ کشیلوله  یدر اجرا ی ساپورت گذار  تیاهم •
  VRF کشیلوله ستمیس یو عمود یخطوط افق یمناسب فواصل ساپورت گذار  مقدار •

 چه مقدار است؟
 تأسیساتی انواع ساپورت در مباحث  یمعرف •
 ست؟ یچ کشیلوله ی( در اجراsleeveاستفاده از غالف ) ضرورت •
 هالوله یگذار  بلیل  تیاهم  حیتشر •
 برنچ ینصب وا هیدرباره زاو ینکات حیتشر •
 در نظر گرفت؟ بایستمیرا  ی چه نکات VRF هایلوله خم زدن  جهت •
 ؟گیردمی چگونه انجام  VRF هایلوله فشار  تست •
 ؟کندمی  جادی را ا یچه مشکالت ق،یمناسب و دق قیانتخاب عا عدم •
 کرد؟  دیچه با هاعایق محل تداخل  در •
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 شود؟  تیرعا   بایستمی  یو قرارداد یپروژه چه مسائل حقوق   نیدر یاجرا در •
 چه مقدار است؟  نیدر ستمیس هایلوله قطر •
 ست؟ یچ نیدر ستمیس هایلوله  الیمتر •
 کشی لوله نقشه  هیو ته  VRFپروژه  نیدر نگیز ی نمونه سا کی  حیتشر •
 ست؟ ی لوله ونت چ کاربرد •
 ست؟یدارند چ  نیکه پمپ در  ییپنل ها تیمز •
 ؟ کندمی  جادی ا یچه مشکل نیدر هایلوله  کاریعایق  عدم •
 خواهد کرد؟   جادیا یبه شبکه فاضالب و باغچه چه مشکل نیدر هایلوله اتصال •
 VRF ستمیس هیکابل فرمان و تغذ ح یصح یروش اجرا  حیتشر •
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 هفدهم  فصل
 م؟ یری نظر بگ جهت انتخاب نوع پنل در بایست می را  ینکات  چه •
به   غیراستاندارد  صورتبه و ... در نصب پنل ها  تأسیساتپروژه  ریبا کارفرما، مد اگر •

 م؟ یانجام ده بایستمی  یچه کار   میمشکل برخورد کرد
 مناسب نصب پنل ها  تی جهت انتخاب موقع  ینکات حیتشر •
 پنل ها  حیجهت نصب صح   ینکات حیتشر •
 دارد؟ یتیچه اهم  سیسرو چهیدر نصب •
 ست؟یچ یداخل یکاور نمودن پنل ها تیاهم •
 ست؟ یچ یداخل هایدستگاهبه  هاکانال نصب برزنت در محل اتصال  ضرورت •
 ست؟ یاز پروژه چ برداریبهره از  شی کانال پ هایورودی مسدود نمودن  تیاهم •
 نصب شود؟ بایستمی از اتاق  یتیدر چه موقع یوار ید موتیر •
 ی کانال یدر خصوص نصب پنل ها ینکات حیتشر •
 در نظر گرفت؟  بایستمی را   یچه نکات یخارج  هاییونیت نصب  در •
 گریکد ی نسبت به   یخارج هاییونیت فواصل  کنندهمشخص جدول  ارائه •
 داشته باشد؟  بایستمی  یطی چه شرا یخارج  هاییونیت  هیپا •
 ؟شودمی استفاده  ی( چه زمانOil Trapروغن ) تله •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با  یچه نکات VRFدستگاه  هایکابل نصب  در •
 موفق یهاپروژهاز  ری چند مثال و تصو ارائه •
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 هجدهم فصل
 LGMV افزارنرم  یمعرف •
 ی آنتالپ -نمودار فشار یندهایفرآ لیتحل •
 ی آنتالپ -و اصطالحات معروف نمودار فشار  یاسام یمعرف •
 VRF ستمیمعمول در س یپارامترها حیتشر •
  جادی ا شیو گرما شی در حالت سرما یماده مبرد، چه مشکالت ادی ازد ا یصورت کمبود  در •

 ؟ شودمی
 آمده دست به  یو خطاها افزارنرم از  آمدهدست به  یتاهاید یبررس  •



 

 

www.namatek.com 
 

24 

 نوزدهم  فصل
 VRF ستمیبا س  شتریب  ییجهت آشنا یآموزش لمیف  کی شینما •
 VRF یهاپروژه یجهت اجرا مورداستفاده زاتیتجه  یمعرف •
 VRF ستمینصب س یمراحل کل  یمعرف •
 یآموزش  لمیف صورتبه یی تمام نکات اجرا ارائه •
 ک ین یکل کیدر  شدهنصب  یها VRF تی از ظرف اینقشه ارائه •
 ؟شودمی  جادیا ی چه مشکالت یو خارج   یداخل تی ونی تیظرف  ادیصورت اختالف ز در •
 نقشه بر اساس جدول مربوطه  یبر رو VRF هایلوله  نگیزیسا •
 نقشه بر اساس جدول مربوطه  یبر رو   برنچی وا نگیزیسا •
 یعمل  صورتبه پروژه  کی  کاریعایق و   یساپورت زن ،کشیلوله شینما •
 ی کانال یپنل داخل  یبرا شدهنصب یهاکانال  شینما •
 به همراه گاز ازت  یجوشکار   شینما •
 داخل لوله  دیاکس زانیم مشاهده •
 بدون گاز ازت  یجوشکار   شینما •


