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  :مصور،ص 130مشخصات ظاهري:

 978-600-124-965-5شابک: 
 یادداشت: کتابنامه.  فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
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 building -estimatesموضوع: 
 برآورد هزینه –مهندسی موضوع: 
  engineering-estimatesموضوع:

 TH  435ه/ 8م 22 1397رده بندي کنگره: 
   5/692رده بندي دیویی:

 5310593شماره کتابشناسی ملی: 
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "مهندس مهيار همت پور "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مؤلف

تاب را با همراهی و بسیار خرسندم که پس از سالها تجربه و علم اندوزي توانستم جلد دوم این ک

راهنمایی هاي دوستان گرامی خود به چاپ برسانم که شاید سهم کوچکی در پیشرفت علم در این مرز 

 و بوم داشته باشم 

در این کتاب حتی المقدور سعی بر آن شده بهترین و کامل ترین جداول کاربردي؛  فرم هاي 

ارتی را در اختیار دست اندرکاران و صورتجلسات ؛ برگه هاي متره و برآورد و چک لیست هاي نظ

دانشجویان و کارفرمایان و مهندسین مشاور و پیمانکاران قرار دهیم  که شاید گام کوچکی در همسان 

سازي فرم هاي ساخت و ساز باشد و امیدوارم دوستان گرامی با ریزبینی و راهنمایی هاي سازنده خود 

  ما را در اصالح و بازبینی آن یاري دهند 

ته ناگفته نماند در فراهم آوردن این مجموعه تا حد امکان از تجربیات باارزش بسیاري از متخصصان الب

این حرفه و نشریات و بخشنامه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بهره برده ام و از کلیه 

  کسانی که مرا در این راه یاري نموده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم

خود واجب میدانم از کلیه دوستان و همکاران گرامی در مجموعه نشر دیباگران و مجتمع  در اینجا بر

  فنی تهران بایت همراهی ها و زحماتشان سپاسگذاري کنم .

  

  احترامبا                                                                                                                         

  مهیار همت پور  

  

  


