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هش�دار
جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست

به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون 

ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1350، کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش 

این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.

ــمتی از این کتاب به هر شکل  ــر، پخش، عرضه، بهره برداری یا فروش کل یا قس هرگونه نش

ممکن، به صورت:

نسخه فیزیکی کپی شده	 

فروش، نشر، پخش، عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی )به صورت لوح 	 

ــایت ها، کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی داخلی و  ــرده، انتشار در وب س فش

خارجی و ...(

ــنا باشد، عالوه بر آن که  ــر خانه روش ــتفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نش و هر نوع اس

غیراخالقی و شرعا حرام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود و مطابق با قانون از شش 

ــت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت  ــال حبس را در پی خواهد داش ــه س ماه تا س

پیگرد قضایی قرار می دهد و کلیه خسارت های وارده از فرد خاطی مطالبه می شود.

مخاطب گرامی و فرهیخته،

از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف شده است، تنها فردی که 

بهای نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می باشد.

توجه داشته باشید که انتشارات خانه روشنا هیچ یک از کتاب های چاپی خود را به صورت 

الکترونیکی منتشر نمی کند. لذا در صورتی که نسخه ای الکترونیکی از تمام یا بخشی از هر یک 

از کتاب های انتشارات »خانه روشنا« به هر طریقی در دست شماست، این نسخه قاچاق )تکثیر 

شده به صورت غیرقانونی(، غیرقانونی و حرام است و این مجموعه هیچ گونه رضایتی از این بابت 

ندارد.

 برای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول می توانید به وب سایت انتشارات خانه روشنا به آدرس

www.roshanapub.ir مراجعه نمایید.



فهرست
هدف از نگارش این کتاب................................................. 7

مقدمه مولف.............................................................. 9

11 ................................................................ پیش گفتار

فصل 1:

13 ....................... بازی از ذهن شما آغاز می شود، آن را تقویت کنید

فصل 2:

17 ................ 7 دلیل طالیی برای انتخاب »تاسیسات و تهویه مطبوع«

فصل 3:

25 .................. فرصت های شغلی در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع

فصل 4:

نقشه راه پیشنهادی برای تبدیل شدن به مهندس حرفه ای تاسیسات....... 39

فصل 5:

اسـتراتژی حرکت و ابزارهای مورد نیاز برای تبدیل شـدن به مهندس حرفه ای 

47 .............................................................. تاسیسـات

فصل 6:

سـرفصل های آموزشی پیشـنهادی برای تبدیل شـدن به مهندس حرفه ای 

51 ........................................................ تاسیسـات



آنقدرها هم س�خت 
نیس�ت، اگر قواعد 

ب�ازی را خ�وب ی�اد 
بگیری�د...

»اگـر قصد داری فـردی را یک روز سـیر کنی برای او 
ماهـی بگیر و اگر قصد داری او را یک عمر سـیر کنی، 

ماهی گیـری بـه وی بیامـوز.«

هدف از نگارش این کتاب



6 / فرص��ت ه��ای 
شغ��لی در صنع�ت 
تهوی�ه  و  تاسیسات 
مطب�وع و آم��وزش 
تاسیسات و تهوی��ه 
مطب����وع به روش 
مهندس رامین تابان

خانه ای خواهیم ساخت به استواری البرز، برای تمامی تاسیساتی ها...

ــتم که در هر فرصتی سعی می کردم آن ها  حرف های زیادی داش
ــاید راهگشای آنان باشد و گره ای از کارشان  را به دیگران بگویم، ش
ــاید تعداد سعی و خطایشان، فقط و فقط، یک بار کمتر  باز کند. ش
شود که همین یک بار هم یعنی حفظ انرژی سرمایه انسانی، ذخیره 

زمان و عمر بشر.
ــات  ــی صحبت هایی بود که در جلس ــن کتاب، چکیده تمام ای
ــاوره، به افرادی که گاهی پراشتیاق و گاهی با دودلی، به دنبال  مش
ــماری درباره صنعت  ــب بودند و سواالت بی ش ــیر مناس یافتن مس
ــتند مطرح می کردم. طبق معمول  ــات و تهویه مطبوع داش تاسیس
هدف بنده، »درمان های گذارا« و »ماهی گرفتن« برای کسی نبود. 
ــیر  ــخیص و بهبود آن درباره این صنعت و مس هدف، ایجاد قوه تش
پیش رو بود؛ هدف، انتخاب درست و پیمودن استوار مسیر به طور 
ــه، و در یک کالم »آموزش ماهی گیری« بود، که این، فرد را  آگاهان

برای عمری سیر می کرد و آن، فقط برای یک روز.
ــاب، ماهی گیری به فرد  ــز باید گفت که این کت ــه این را نی البت
ــرای دنبال کردن  ــک ذائقه وی ب ــه به دنبال تحری ــوزد! بلک نمی آم
سرنخ های ارائه شده، با رویکرد مذکور است و تنها چیزی که می ماند 

»پیمودن راه« است.

مقدمه مولف
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نیس�ت، اگر قواعد 

ب�ازی را خ�وب ی�اد 
بگیری�د...

7 / مقدمه مولف

ــاوره، دوره های آموزشی و کارگاه های  ــات مش هرچند که جلس
تخصصی، این امکان را برای ارتباط با گروهی از دوستان و همکاران 
ــم به نگارش چنین  ــم می کرد، دلیل آن که تصمی ــن عرصه فراه ای
ــتم دیدگاه خود را  کتابی با این موضوع گرفتم آن بود که قصد داش
ــتری منتقل کنم. تدریس در بیش از 500 دوره،  به تعداد افراد بیش
سمینار و کارگاه آموزشی تخصصی در تقریبا تمامی استان ها و نقاط 
ــازمان های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی به صورت  ــور، س کش
ــازمانی در قالب گروه فرهنگی – آموزشی،  درون سازمانی و برون س
ــعه این دیدگاه و اشتراک آن با سایر  هرچند اقدام مثبتی برای توس
ــمار می رفت، اما هنوز هم کافی به نظر  ــتان به ش همکاران و دوس
نمی رسید و نیازمند ابزاری با بردی بیشتری برای دسترسی به نقاطی 

گسترده تر بود و این انگیزه، جرقه اولیه نگارش کتاب حاضر بود.
ــما در این عرصه و تمامی عرصه های  با تمام وجود، موفقیت ش
زندگی را خواستارم و از این بابت بود که صادقانه تمام آنچه در دلم 
ــدم. این نکات به بنده کمک  ــما سهیم ش بود را در این کتاب با ش

کرد. امیدوارم به شما نیز کمک کند.
رامین تابان -   پاییز 1394
info@ramintaban.ir

          


