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مقدمه
هب انم خدا

ست ا تش  آ ز  ا نی  نو کا چو  ستمعلم  ا ش  ز سا و  ش  ز سو و  ا ر  کا همه 

هد د می  گر و  مهر  ز  ا د  ز سو هدهمی  د می  رن س  رد ن  ال د سنگین  هب 

س ا ره کس  ز  ا هن  و  مید  ا ربکس  سهن  شنا حق  ۀ  ید د جز  هب  هد  ا نخو

نظام واف

امروزه همراه با کتاب درسی، کتاب دانش آموز، نرم افزار آموزشی و کتاب معلّم تهىه می شود که به اىن مجموعه بسته آموزشی 
می گوىند. با استفاده از بسته آموزشی،  دانش آموز نقش فعال تری در کالس پىدا می کند و معلّم فرصت می ىابد روش های مختلف ىاددهی 
و ىادگىری را در تدرىس به کار بندد، دانش آموز با عالقٔه بىشتری در کالس درس حاضر می شود و در نهاىت بهره وری آموزشی و راندمان 
کار کالس افزاىش می ىابد. با تألىف کتاب راهنمای معلّم برای کتاب تأسىسات برودتی گامی برای تهىه بسته آموزشی اىن درس برداشته 

شده است. امىد است با تهىه نرم افزار آموزشی و کتاب دانش آموز بسته آموزشی اىن درس کامل شود.
کتاب معلّم تأسىسات برودتی در دو بخش تهىه شده است بخش اول تحت عنوان »گزىده هاىی از روش های ىاددهی و ىادگىری« 

است که از کتاب های نوشته شده در اىن زمىنه برداشت شده است.
بخش دوم تحت عنوان »کتاب معلم تأسىسات برودتی« همانند کتاب درسی آن در دوازده فصل نوشته شده است هر فصل عمدتاً 

دارای زىرفصل هاىی به شرح زىر است:
1ــ پىش آزمون: در ابتدای هر فصل و پىش از آغاز تدرىس با پرسش هاىی از دانش آموزان پىش آزمون انجام می شود. دانش آموزان 
با پاسخ گوىی به اىن پرسش ها به طور غىر مستقىم وارد بحث اصلی می شوند. هدف درست بودن پاسخ های آنان نىست هدف اىن است 
که با پاسخ گوىی به اىن پرسش ها موجب بارش فکری در زمىنه درس شود و همکاری آنها را با معلّم بىشتر کند. استفاده دىگر آن آگاهی 

ىافتن معلّم به دانسته های پىشىن دانش آموزان است  تا بدىن ترتىب تدرىس را با دانش و تواناىی دانش آموزان متناسب کند.
2ــ راهنمای تدرىس: چگونگی بىان و شرح موضوع درس است که از طرف مؤلفان پىشنهاد می شود. اىن پىشنهاد در جاىی است 
که ارائه مطلب در کتاب مبهم ىا سنگىن است و نىاز به توضىحی افزون بر کتاب دارد ىا مٔولف روش بهتری برای تدرىس پىشنهاد می نماىد.
3ــ دانش افزاىی: مطالبی که به عنوان دانش افزاىی آمده است در سطح باالتری از کتاب درسی هستند و آوردن آنها در کتاب 
درسی هم از نظر زمان تدرىس و هم از نظر تناسب با تواناىی ذهنی هنرجوىان ضرورت نداشته است. هدف از آوردن دانش افزاىی کمک 
به همکارانی است که فرصت مراجعه به کتاب های مرجع را پىدا نمی کنند. آگاهی به اىن مباحث اشراف آنان بر مباحث درسی کتاب را 

بىشتر می کند.
آنچه در اىن کتاب آمده است پىشنهادی و در حد بضاعت مؤلفان بوده است امىدوارىم اىن کتاب آغازی باشد بر کتاب های 
راهنمای تدرىس دىگر که به دست توانای همکاران نوشته شود. چشم به راه راهنماىی ها، انتقاد و پىشنهادهای ارزنده همکاران و ساىر 

صاحب نظران هستىم.
خدای را سپاس می گوىىم که توفىق نوشتن اىن کتاب را روزی مان نمود.

و من اللّه التوفىق


