هب انم خدا وند لوح و قلم
گرمایش فضای زندگی از دیرزمان جزو دغدغههای بش��ر بوده و در پی رفع این نیاز از س��وزاندن هیزم تا

دس��تیابی به انرژی نهفته در هس��ته اتم تالش نموده اس��ت تا بتواند به جای تحمل سرمای استخوانسوز
زمستان از محیطی دلپذیر با دمایی تحت کنترل لذت ببرد.

با تکامل علم و تکنولوژی و جایگزین شدن لوازم جدید خانگی ،استقبال از سیستمهای گرمایشی پیشرفته

امری بدیهی است .در ساختمانهای امروزی به علل فراوانی از قبیل هزینه اولیه کم ،صرفهجویی در مصرف

انرژی ،ایمنی بیش��تر و آلودگی کمتر ،اس��تقالل هر واحد مسکونی در مصرف گاز ،اشغال فضای کم ،انتشار
یکنواخت و همگن دما در منزل و هزینه ناچیز تعمیر و نگهداری« ،بویلر» که امروزه در تداول عامه پکیج گفته

میشود به یک سیستم گرمایشی محبوب تبدیل شده است .اگرچه گاهی عدم برآورد صحیح از توان دستگاه

و یا میزان رادیاتورهای مورد نیاز یک ساختمان و یا تنظیم و نصب نادرست دستگاه موجب نارضایتی برخی
ش��ده ،اما انتخاب صحیح و مبتنی بر معیارهای علمی موارد یاد ش��ده ،میتواند ساختمان را به یک سامانه

حرارتی مطلوب مجهز نماید .اگرچه منابع زیادی در این زمینه در دس��ترس نیست لیکن جهت گسترش این
حرفه دوستان دیگری نیز دست به قلم شده و کتابهای پرمحتوا و ارزشمندی را تالیف نمودهاند.

اینجانب نیز بر خود وظیفه دانس��تم تا تجربه ش��انزده سال تدریس در س��ازمان آموزش فنی و حرفهای و

همکاری با کارخانجات س��ازنده پکیج را براساس نیاز تکنس��ینها و سرویسکاران پکیج ،کارآموزان سازمان

آموزش فنی و حرفهای ،دانش��جویان رش��ته تاسیس��ات ،عالقهمندان به این حرفه و کاربران گرامی به رشته
تحریر کش��یده و در قالب اس��تانداردهای دودکش و کارشناسی نصب وسایل گازس��وز ،اصول عملکرد پکیج
ش��وفاژ گازی ،ش��ناخت و تس��ت قطعات ،عیبیابی به دو روش مشاهدهای و با اس��تفاده از عالئم کد خطا

(مشتمل بر بیش از پنجاه جدول کد خطا از دستگاههای موجود در بازار ایران) ،مبحث فلزکاری عمومی ،به

انضمام جداول و ضمائم را تقدیم این عزیزان نمایم.

به امید این که توانسته باشیم نقشی هرچند کوچک در علمی نمودن فعالیت صنعتکاران پرتالش کشور

عزیزمان ایفا کرده باشیم.

بر خود وظیفه میدانم در برابر کلیه معلمان و اس��اتید عزیزی که در محضرش��ان شاگردی نمودهام زانوی

ادب زده ،چرا که کلمه به کلمه آموختههایم را مدیون ایشان هستم.
گفت اس��تاد مبر درس از یاد

یاد باد آنچه به من گفت استاد

یاد باد آن که مرا یاد آموخت

آدمی نان خورد از دول��ت ی��اد

پس مرا منت از اس��تاد بود

که به تعلیم من ِاستادُ ،استاد

هرچه میدانست آموخت مرا

غیر یک اصل که ناگفت��ه نه��اد
قد ر ا س��تا د نکو د ا نس��تن
حیف اس��تاد به من یاد نداد

سپاس:
در این مجال بر خود الزم میدانم از زحمات بیشائبه سرکار خانم زهرا رحمانی ،جناب دکتر محمدحسین

جبروتیان ،س��رکار خانم مهندس نرگس قاضینور ،جناب مهندس علیاکبر وفائی ،آقای سید مسعود مویدی

و آقای مسعود میرفصیحی که ما را در تهیه این اثر یاری نمودند ،همچنین حمایتها و راهنماییهای ارزنده
جناب مهندس ایرج توکلی رئیس محترم مرکز ش��ماره یک آموزش فنی و حرفهای اس��تان اصفهان که ما را
در نیل به هدفمان مس��اعدت فرمودند و نیز مهندس مهدی رضایی که مش��وق ما در نگارش این اثر بودند

صمیمانه تقدیر نمایم.

از آن رو که جز «سازنده کل» هیچکس خالی از کاستی نیست از خوانندگان عزیز چشمداشت آن دارم بر

ما منت نهاده پیشنهادات و کاستیها را که در طی خواندن کتاب برداشت میکنند از طریق آدرس رایانهای
ذیل ارس��ال دارند تا در چاپهای آتی از آنها بهره بگیریم .بیگمان همواره مرا وامدار این نگرش مهرورزانه
خواهید داشت.

()amir_ghazinoor@yahoo.com
این همه گفتیم لیک اندر بسیج

بی عنای��ات خدا هیچی��م هی��چ
امیرحسین قاضینور
شهریور ماه 1393
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