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نصیر 
.مسئولیت صحت مطالب با مولف است

هرگونه چاپ، تکثیر، نسخه برداري بدون اجازه کتبی از انتشارات ممنوع بوده
.و پیگرد شدید قانونی دارد



...م که یادشان را همیشه در سینه دارمتقدیم به پدر و مادر مرحوم

و

تقدیم به پسرم علی که مایه دلگرمی من

و

دخترم آنیتا که مایه آرامش من هستند



:پیشگفتار مولف

برداري پس از انقالب فرهنگی از مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی ارتقاء پیدا  رشته مهندسی نقشه
شتوانه افرادي که در خارج از مملکت تحصیل کرده و به کشورشان نمود و در این رهگذر هر ساله به پ

هاي اخیر ارشد و دکتري در سالگشتند توسعه پیدا نمود و ما شاهد برگزاري مقاطع کارشناسیباز می
لیکن اینجانب همواره این چالش را گوشزد . ایمدر این رشته بسیار مهم در امر سازندگی کشور بوده

هاي نوینی هاي دیگر نفوذ کرده و با فنآوريتواند بین رشتهبرداري میهندسی نقشهام که رشته مکرده
هاي مهندسی دیگر و حتی ي کارهاي عملی خود دارد جاي خود را در بین رشتهکه هر روزه در پهنه

داشت که کتبی مانند کتاب این هدف بود که مرا وا می. غیرمهندسی مانند علوم اجتماعی باز کند
ها را نیز که از مباحث آوري و تالیف نمایم که مباحثی چون یارانهدر زمینه اقتصاد مهندسی جمعحاضر 

بتوانند تا حدي با این موارد آشنا شوند از امروزه مملکت است نیز در بر داشته باشد تا دانش آموختگان 
مهندسی نقشه طرفی این مقوله اقتصاد مهندسی در واقع دو واحد درسی در مقطع کارشناسی رشته

برداري است که متاسفانه افرادي ناآشنا با رشته به تدریس آن می پردازند و باعث می شود که 
دانشجویان محترم با مثالهاي عملی رشته در کالس آشنا نشده و بازخورد مناسبی از کالس نداشته 

. باشند
م کتاب کارآفرینی در مهندسی نقشه برداري است که دو واحد کتاب دیگري که در دست چاپ دارم بنا

. شودنظري و یک واحد عملی در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد را شامل می
امید است که خوانندگان محترم مرا در رفع نقایص این کار یاري نمایند که مسلماً به لحاظ آنکه اولین 

. باشدد کار خالی از اشکال نمیشوبار است در این رشته این مقوالت نگارش می
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