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تدریـس در دوره های متعدد درون سـازمانی و برون سـازمانی در حوزه تاسیسـات و تهویه مطبوع 
در کل کشـور و اسـتفاده از ابزارهـای نویـن و متنوع و روش های مختلف آموزشـی، متناسـب با گروه 
مخاطبان و نیازهای آن ها، علی رغم رفع نمودن بسـیاری از خالهای آموزشی و کاربردی دانش پژوهان 
در عرصه مهندسـی تاسیسـات، هنوز خالهای ظریفی را باقی می گذاشـت و ضرورت وجود یک منبع 

منسجم و جامع آموزشی را بیش از پیش نمایان می کرد.
یکـی از این مـواردی که تقریبـا در تمامی سـمینارها و دوره های آموزشـی با آن مواجه می شـدم، 
نداشـتن مجموعه آموزشـی منسـجم و واحدی بود که تمامی مباحث مطرح شـده در سمینار و دوره 
آموزشـی را در بر داشـته باشـد. با وجود آن که در حال حاضر، کتاب های فارسـی و زبان اصلی بسـیار 
زیاد و مفیدی در این عرصه منتشـر شده است، 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.
لـذا هـدف از تالیف ایـن درس نامـه آن بود تـا مجموعـه ای در اختیار مخاطبـان گرامی قـرار گیرد که 
دربرگیرنده تمامی مباحث 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 
افزایـش کیفیت آموزش بـه عنوان یک ابزار کارآمـد جدید در عرصه آموزشـی های کاربردی و تخصصی 
به رشـته تحریر درآمده اسـت. نتیجه این تالش هـا، به صورت مجموعه 8 درس نامـه کاربردی در حوزه 

تاسیسات و تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشت تایی به شمار می رود.
هرچند که هدف از تالیف این درس نامه، حذف جزوه نویسـی و حذف کامل ارتباط لمسی مخاطب 
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با مباحث آموزشـی نبوده اسـت چرا که بـر این باورم هر فردی کـه در سـمینار و دوره حضور می یابد، 
باید جزوه ای با زبان شـخصی خود، مملو از اختصارات، کلید واژه ها و زنجیرهای ارتباطی شخصی 
بنویسـد و این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود. کتابی که شـاید بنده و شما چیز زیادی از عالئم 
و اختصـارات بعضا بی معنـی آن نفهمیم ولی همین تک واژه ها و عالمت هـای عجیب و غریب می تواند 

سرنخ تمام مباحث کلیدی برای نویسنده آن باشد! 
هـدف از تالیف این درس نامه، آسـودن خاطر کردن مخاطب و رهاسـازی ذهن وی از وسـواس ذهنی 
ناشـی از ریختگی مطالب در کالس بوده اسـت تا وی را از داشـتن تمامی مطالب و سـرفصل ها به صورت 
آماده، آسـوده خاطر کند و بیشـتر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در سـمینار و دوره آموزشی 
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
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