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هدف از نگارش این کتاب
«اگ�ر قصد داری ف�ردی را یک روز س�یر کنی برای او
ماه�ی بگیر و اگر قصد داری او را یک عمر س�یر کنی،
ماهیگی�ریب�هویبیام�وز».
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این کتاب
آنقدرها هم س�خت
نیس�ت ،اگر قواعد
ب�ازیراخ�وبی�اد
بگیری�د...

مقدمه مولف

خانهای خواهیم ساخت به استواری البرز ،برای تمامی تاسیساتیها...
حرفهای زیادی داش��تم که در هر فرصتی سعی میکردم آنها

را به دیگران بگویم ،ش��اید راهگشای آنان باشد و گرهای از کارشان

باز کند .ش��اید تعداد سعی و خطایشان ،فقط و فقط ،یک بار کمتر
شود که همین یک بار هم یعنی حفظ انرژی سرمایه انسانی ،ذخیره

زمان و عمر بشر.
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ای��ن کتاب ،چکیده تمام��ی صحبتهایی بود که در جلس��ات

مش��اوره ،به افرادی که گاهی پراشتیاق و گاهی با دودلی ،به دنبال

یافتن مس��یر مناس��ب بودند و سواالت بیش��ماری درباره صنعت

تاسیس��ات و تهویه مطبوع داش��تند مطرح میکردم .طبق معمول
هدف بنده« ،درمانهای گذارا» و «ماهی گرفتن» برای کسی نبود.

هدف ،ایجاد قوه تش��خیص و بهبود آن درباره این صنعت و مس��یر

پیش رو بود؛ هدف ،انتخاب درست و پیمودن استوار مسیر به طور
آگاهان��ه ،و در یک کالم «آموزش ماهیگیری» بود ،که این ،فرد را
برای عمری سیر میکرد و آن ،فقط برای یک روز.

البت��ه این را نی��ز باید گفت که این کت��اب ،ماهیگیری به فرد

نمیآم��وزد! بلک��ه به دنبال تحری��ک ذائقه وی ب��رای دنبال کردن
سرنخهای ارائه شده ،با رویکرد مذکور است و تنها چیزی که میماند

«پیمودن راه» است.

هرچند که جلس��ات مش��اوره ،دورههای آموزشی و کارگاههای

تخصصی ،این امکان را برای ارتباط با گروهی از دوستان و همکاران
ای��ن عرصه فراه��م میکرد ،دلیل آن که تصمی��م به نگارش چنین
کتابی با این موضوع گرفتم آن بود که قصد داش��تم دیدگاه خود را

به تعداد افراد بیش��تری منتقل کنم .تدریس در بیش از  500دوره،

سمینار و کارگاه آموزشی تخصصی در تقریبا تمامی استانها و نقاط
کش��ور ،س��ازمانهای بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی به صورت
درونسازمانی و برونس��ازمانی در قالب گروه فرهنگی – آموزشی،
هرچند اقدام مثبتی برای توس��عه این دیدگاه و اشتراک آن با سایر

همکاران و دوس��تان به ش��مار میرفت ،اما هنوز هم کافی به نظر
نمیرسید و نیازمند ابزاری با بردی بیشتری برای دسترسی به نقاطی
گستردهتر بود و این انگیزه ،جرقه اولیه نگارش کتاب حاضر بود.

با تمام وجود ،موفقیت ش��ما در این عرصه و تمامی عرصههای

زندگی را خواستارم و از این بابت بود که صادقانه تمام آنچه در دلم
بود را در این کتاب با ش��ما سهیم ش��دم .این نکات به بنده کمک
کرد .امیدوارم به شما نیز کمک کند.

رامین تابان  -پاییز 1394
info@ramintaban.ir
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پیشگفتار

اشتغال ،اشتغال و اشتغال...

ش��اید اصلیتری��ن دغدغ��ه هر فردی بعد از رس��یدن به س��ن

اش��تغال ،ورود موفقیتآمیز به این عرصه باشد .موضوع مهمی که
تقریبا تمامی خوش��بختی را با خود به همراه دارد! البته اگر به این

غلظت هم ب��ا این دیدگاه موافقت نکنیم ،نمیتوان منکر ش��د که
اشتغال مساله بسیار مهمی است و اگر نگوییم همهچیز هست (که
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البته نیس��ت) ،بسیاری از جنبههای زندگی فرد را تحتالشعاع قرار

میدهد .بنابراین دس��تیابی به «اش��تغال موفق و پایدار» یکی از
اصلیترین اهداف هر فردی برای ورود مستحکم به عرصه اجتماع و
حرکت سازنده در آن به شمار میرود.

حال که موضوع اش��تغال و ضرورت آن بدیهی به نظر میرسد،

موضوعاتی مانند انتخاب زمینه اش��تغال و مسیر اشتغال میماند و

بعد از آن ،چگونگی ورود به آن مس��یر و پیش��رفت سریع ،موفق و

پایدار ،که اصلیترین هدف از نگارش این کتاب به شمار میرود.

نکته ظریفی که این روزها تقریبا بر هیچکس پوشیده نیست ،حلقه

گمشده میان دانشگاه و صنعت است؛ خیل عظیم فارغالتحصیالن

دانشگاه در رش��تههای مختلف مهندسی که «دانش مهندسی» را

فرا گرفتهاند اما با «حرفه مهندسی» آشنا نیستند و «مهارت» کافی
برای ورود موفق به عرصه اشتغال را ندارند.

از تجربه ش��خصی خ��ود بگویم .روزگاری من هم از دانش��گاه

فارغالتحصیل شدم و به عرصههای مختلف اشتغال سرک کشیدم
تا مس��یر موردنظر خ��ود را پیدا کن��م .تقریبا به ه��ر نقطهای که

میرس��یدم این نکته بیشتر و بیش��تر پررنگتر میشد که آنچه در

دانش��گاه آموختم ،صرفا «هنر حل مساله» بود و البته که همین
هنر نیز مهارت بس��یار کلیدی و مهمی به شمار میرفت ،اما کافی

نبود .فارغالتحصیل دانشگاه در رشتههای فنی – مهندسی مانند
گرایشهای مختلف مهندس��ی مکانیک ،همانند موم خامی است
که آماده ش��کل گرفتن اس��ت و اگر این اتفاق به درستی رخ دهد،
نتیجه خارقالعاده خواهد بود و عرصه اش��تغال ،بس��تر انتخاب و

شکل دادن به این موم خام است.

موضوع بحث ما در عرصه فعلی ،بررس��ی موضوع اش��تغال در

تمام��ی زمینهها و جنبهها نیس��ت ،رش��تههای فنی – مهندس��ی

علیالخصوص مهندس��ی مکانیک و زمینههای وابس��ته آن مدنظر

ماس��ت و قصد داریم «صنعت تاسیس��ات و تهویه مطبوع» که در
خارج از کش��ور ب��ه آن  MEP1و  HVAC-R2میگویند ،به عنوان
یکی از صنایع مولد و پیشرو در ایران و تمامی نقاط جهان را موضوع

بحث قرار دهیم.

ه��دف ما در ای��ن کتاب ،آم��وزش روش پیش��نهادی یادگیری

تاسیسات و تهویه مطبوع و ارائه یک نقشه راه و استراتژی مشخص
1. Mechanical, Electrical and Plumbing
2. Heating, Ventilation and Air Conditioning - Refrigeration
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برای ورود و پیش��رفت در این عرصه است .مباحث این کتاب برای

تمام��ی افرادی که از این عرصه دور هس��تند ی��ا قصد دارند در این
عرصه به جایگاههای حرفهایتر و مناسبتری دست پیدا کنند قابل

اس��تفاده است .اشتغال هم قاعده خود را دارد ،عرصه تاسیسات و

تهویه مطبوع هم قاعده خود را دارد و اش��تغال در عرصه تاسیسات
ت در همین لحظه در چه جایگاهی
نیز همینطور .هیچ مهم نیس�� 

هس��تید ،اوضاع خوبی دارید یا ندارید ،تجربه دارید یا ندارید ،شما
هم میتوانید ش��روع کنید و موفق باش��ید .نقطه شروع شما دقیقا
همینجاست.
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