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سپاس خداوند سبحان را که توفیق عنایت فرمود تا به نگارش کتاب تأسیسات حرارتی بپردازم این کتاب نگرش 

گیـرد قبـل از    کنکـور هنرسـتان قـرار مـی    ي هنرجویـان و داوطلبـان    مفهومی و تستی است که در اختیار همه

ي این کتاب الزم است توضیحاتی را به اختصار در مورد کتاب و انگیزه و هدف خود از نگارش آن را ارایه  مطالعه

بندي و تولید کتاب را با مدیر فرهیخه انتشارات جناب آقاي غالمرضا فیاض انجام دادم و با توجه بـه   زمان. نمایم

موزان سوم هنرستان و دانشجویان کاردانی رشته تأسیسات را به حل تمـرین و تسـت ضـروري    آ آنکه نیاز دانش

  .دانم نگارش کتاب را آغاز کردم می

بنـدي هـر    هاي گذشته در هـر مبحـث و بـارم    در ابتداي هر بخش درخت دانش و تعداد سؤاالت کنکور سال

هاي کنکور چند سال اخیر،  ألیفی و تستهاي ت بخش در امتحانات نهایی ذکر شده است سپس درسنامه و تست

هاي آموزشی با هر سطح و دانشی را راضی نماید آورده شـده اسـت    ي گروه پس از آن سؤاالت تشریحی که همه

  .به نحوي که با حل این سؤاالت مطالب آن بخش به طور کامل در ذهن شما مرور گردد

توانـد جـایگزین    هاي کمک آموزشی هرگز نمی کتابالبته نباید فراموش کرد که این کتاب نیز همانند سایر 

کالس درسی شود چرا که بدون شک اهتمام اینجانب در برابر همت و تالش دلسوزانه دبیـران محتـرم مـدارس    

  .نمایم جا ارادت خالصانه خود را به دبیران محترم هنرستان تقدیم می اي در برابر دریاست و از همین قطره

ي دوستان عزیز و کسانی کـه در   دوستان عزیزي اینجانب را یاري نمودند از همه در مراحل تألیف این کتاب

  .نمایم چی در واحد دبیران پرمخاطب کمال همکاري را نمودند صمیمانه تشکر می انتشارات قلم

در پایان امیدوارم کتاب موجود که حاصل تالشی از سر عشق به فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم اسـت موجبـات       

  .آموزان را فراهم نماید رضایت دانش

ي همکـاران، اسـاتید و    هاي موجود در این زمینه نقد بسیار دارد از همـه  این کتاب همانند بسیاري از کتاب

هنرجویان و داوطلبان محترم تقاضا دارم با نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف آن، اینجانـب را در کیفیـت بخشـی    

نمایند تقاضا دارم انتقادات  مامی کسانی که این کتاب را مطالعه میاز ت.  به مطالب موجود در کتاب یاري نمایند

  .ارسال نمایند saeedgharahyali@yahoo.com و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل
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