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تدری�س در دورههای متعدد درونس�ازمانی و برونس�ازمانی در حوزه تاسیس�ات و تهویه مطبوع
در کل کش�ور و اس�تفاده از ابزاره�ای نوی�ن و متنوع و روشهای مختلف آموزش�ی ،متناس�ب با گروه
مخاطبان و نیازهای آنها ،علیرغم رفع نمودن بس�یاری از خالهای آموزشی و کاربردی دانشپژوهان
در عرصه مهندس�ی تاسیس�ات ،هنوز خالهای ظریفی را باقی میگذاش�ت و ضرورت وجود یک منبع
منسجم و جامع آموزشی را بیش از پیش نمایان میکرد.
یک�ی از این م�واردی که تقریب�ا در تمامی س�مینارها و دورههای آموزش�ی با آن مواجه میش�دم،
نداش�تن مجموعه آموزش�ی منس�جم و واحدی بود که تمامی مباحث مطرح ش�ده در سمینار و دوره
آموزش�ی را در بر داش�ته باش�د .با وجود آن که در حال حاضر ،کتابهای فارس�ی و زبان اصلی بس�یار
زیاد و مفیدی در این عرصه منتش�ر 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.
ل�ذا ه�دف از تالیف ای�ن درسنام�ه آن بود ت�ا مجموع�های در اختیار مخاطب�ان گرامی ق�رار گیرد که
دربرگیرنده تمامی مباحث مطرح شده در دورهها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع
دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود .از این رو ،درسنامه حاضر با هدف
افزای�ش کیفیت آموزش ب�ه عنوان یک ابزار کارآم�د جدید در عرصه آموزش�یهای کاربردی و تخصصی
به رش�ته تحریر درآمده اس�ت .نتیجه این تالشه�ا ،به صورت مجموعه  8درسنام�ه کاربردی در حوزه
تاسیسات و تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشتتایی به شمار میرود.
هرچند که هدف از تالیف این درسنامه ،حذف جزوهنویس�ی و حذف کامل ارتباط لمسی مخاطب
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درسنامه تهویه مطبوع ،محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستمها

با مباحث آموزش�ی نبوده اس�ت چرا که ب�ر این باورم هر فردی ک�ه در س�مینار و دوره حضور مییابد،
باید جزوهای با زبان ش�خصی خود ،مملو از اختصارات ،کلید واژهها و زنجیرهای ارتباطی شخصی
بنویس�د و این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود .کتابی که ش�اید بنده و شما چیز زیادی از عالئم
و اختص�ارات بعضا بیمعن�ی آن نفهمیم ولی همین تکواژهها و عالمته�ای عجیب و غریب میتواند
سرنخ تمام مباحث کلیدی برای نویسنده آن باشد!
ه�دف از تالیف این درسنامه ،آس�ودن خاطر کردن مخاطب و رهاس�ازی ذهن وی از وس�واس ذهنی
ناش�ی از ریختگی مطالب در کالس بوده اس�ت تا وی را از داش�تن تمامی مطالب و س�رفصلها به صورت
آماده ،آس�ودهخاطر کند و بیش�تر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در س�مینار و دوره آموزشی
درگیر کند .از این رو در بخشهای متعدد از این کتاب ،بخشهایی تحت عنوان «یادداشتهای درسنامه»
برایاضافهکردننکاتتکمیلی،مثالهاوبرداشتهایشخصیمخاطبدرنظرگرفتهشدهاست.
ضمن آن که نظر به طبقهبندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب ،این درسنامه عالوه
بر دانشپژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دورههای آموزشی را دارند ،برای عموم مخاطبان نیز
بهخوبی قابل استفاده و مفید است.
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