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Abstract
Engineering economics is one of the branches of economics. It is effective in implementing
the goal of the economy, which is the optimal allocation of resources to unlimited human
demands. One of the published books in the field of optimal allocation, planning, and
policy-making is "Economic Evaluation of Projects". The purpose of writing such a book is
to teach the concepts needed by economic activists and their application in making the right
decisions in order to prevent the waste of economic resources. The present book, due to
various shortcomings such as lack of innovation, presentation of concepts in a scattered and
out of order way and lack of a practical example that comprehensively covers the subject,
lack of proper formulation of topics related to the advanced concept deals more with
practical topics than advanced topics - and the inclusion of some general topics that have
no place in advanced and specialized topics, failure to present the behavioral goals of each
chapter, inconsistency of title and content from achieving explanation, description and
proper description of the subject and purpose are other drawbacks of the present book. The
book mentioned in this article has been reviewed in a critical-argumentative way, in the
field of library studies, away from any prejudices and with fairness, and some parts have
been researched and elaborated.
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چكیده
اقتصاد مهندسی از شاخه های علم اقتصاد است که در اجرایی نمودن هدد اقتصداد کده هماندا
تخصیص بهینه منابع به خواسدته هدای نامحدددد بشدری اسدت کارگشدا مدی باشدد .یکدی از
کتابهای انتشار یافته در حوزه تخصیص بهینه برنامه ریزی د سیاستگذاری «ارزیابی اقتصدادی
طرح ها» می باشد .هد از نگارش چنین کتابی آموزش مفاهیم مورد نیاز فعدانن اقتصدادی د
کاربرد آنها در اتخاذ تصمیات درست به منظور جلوگیری از اتال منابع اقتصدادی مدی باشدد.
کتاب حاضر بدلیل نارسایی های متعدد از جمله فقدان نوآدری ارائه مفاهیم بصورت پراکندده
عدم دجود مثال کاربردی که بطور جامع پوشش دهنده موضوع باشد ندا همداهنگی محتدوا بدا
سرفصلهای استاندارد موضوع عدم تددین درست مباحث مرتبط با مفهدوم پیشدرفته -کتداب
بیشتر به موضوعات کاربردی پرداخته است تا موضوعات پیشرفته -قرار دادن برخدی مباحدث
عمومی که در موضوعات پیشرفته د تخصصی جایگاهی ندارند عددم ارائده اهددا رفتداری
هرفصل از نیل به تبیین توصیف د تشریح مناسب موضوع د هدد مدورد نظدر ناکدام ماندده
است .کتاب نام بدرده شدده در ایدن مقالده بدا ردش انتقدادی-اسدتدنلی در حدوزه مطالعدات
کتابخانهای به ددر از هر نوع تعصبات د با رعایت انصا مورد نقدد د بررسدی قدرار گرفتده د
مواردی از آن به تحقیق د تفضیل بیان شده است.
کلیدواژهها :نقد اقتصاد اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی کامفار
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 .1مقدمه
انتخاب از آغاز پیدایش جوامع بشری یکی از مهمترین مسائل پیش ردی انسان بدوده اسدت.
این مسئله با افزایش جمعیت د کاهش نهاده های تولید د مطدرح شددن مفهدوم «کمیدابی» از
اهمیت بیشتری برخوردار گردید .د این امر سبب پیدایش آنچده امدردزه تحدت عندوان علدم
اقتصاد می شناسیم شده است .از این ردست که گفته مدی شدود علدم اقتصداد علمدی اسدت
بسیار قدیمی د شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه تداریخ دارد .کمیدابی بدا خدود مفداهیمی را
چون « تخصص» د «تقسیم کار» بهمراه دارد که هد نهایی آنهدا تخصدیص بهینده مندابع د
کارایی است.
اقتصاد مهندسی از شاخههای علم اقتصاد است که در اجرایی نمودن هدد اقتصداد کده
همانا تخصیص بهینه منابع تولید به خواسته های نامحددد بشری است کارگشدا مدی باشدد.
اقتصدداد مهندسددی از ردشددهای تحلیلددی کدده در بددرآدرد هزیندده د تعیددین ارزش سیسددتمهددا
فرآدردهها د خدمات به کار میردند گفتگو میکند .به بیان دیگر اقتصداد مهندسدی عبدارت
است از مجموعه ای از تکنیکهای ریاضی برای ساده کردن مقایسده اقتصدادی پدردهه هدای
صنعتی د غیر صنعتی د یا به عبارت ساده تر اقتصداد مهندسدی ابدزار تصدمیم گیدری بدرای
انتخاب اقتصادی ترین پردهه است.
براین اساس اقتصاد مهندسدی مجموعده تکنید هدایی اسدت کده فرایندد مقایسده بدین
گزینه های قابل انتخاب را بر پایه ی اصول اقتصادی ساده سازی می کند .اقتصاد مهندسدی در
داقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقردن به صرفهترین گزینه از میان گزیندههدای
پیش ردی مهندسین است .به عبارت دیگدر اقتصداد مهندسدی ابدزار اصدلی تصدمیم گیدری
مهندسین در پردهه هاست.
نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیده د تحلیدل اقتصدادی
تصمیمات مربدو بده پدردهه هدای مهندسدی ردی آدردندد .اقتصداد مهندسدی در حقیقدت
قلب تپنده ی فرایند تصمیمگیری است.
تصمیمات مورد بحدث در اقتصداد مهندسدی دربردارندده ی عناصدری اساسدی ازقبیدل
جریان های نقدی پول زمان د نرخ های بهدره هسدتند .در نهایدت اقتصداد مهندسدی کمد
میکند تا با استفاده از ردشهای منطقی د ریاضیاتی تصمیم گیریهای بهتر د اقتصادی تدری
صورت گیرد.
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در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است مفید خواهدد بدود کده بددانیم اقتصداد
مهندسددی چدده چیددزی نیسددت .اقتصدداد مهندسددی فراینددد یددا ردشددی بددرای تعیددین اینکدده
چه گزینه هایی برای انتخاب دجود دارند نمی باشد .بلکه برعکس رسالت اقتصاد مهندسدی
دقیقاً بعد از مرحله شناسایی گزینه های قابل انتخاب شردع می شود .اگر بهترین گزینه داقعداً
گزینهای باشد که مهندس آن را به عنوان ی گزینه ی قابل انتخاب شناسایی نکدرده باشدد
در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلی اقتصاد مهندسی به انتخداب
آن گزینه منجر نخواهد شد.
با توجه به آنچه که پیش تر اشاره شد هد مقالده پدیش رد آن اسدت کده بده معرفدی
بررسی د نقد یکی از کتبدی کده در ایدن مقدال تحدت عندوان «ارزیدابی اقتصدادی طدرحهدا
(موضوعات پیشرفته) به رشته تحریر در آمده است بپردازد .در این راستا هدم بده بررسدی د
نقد جنبه های ظاهری د دیراستاری کتاب-معرفی کلی اثدر د نویسدنده -د هدم جنبده هدای
علمی د محتوایی اثر خواهیم پرداخت.

 .2معرفی کلی اثر
کتاب « ارزیابی اقتصادی طرحها (موضوعات پیشرفته )» توسط دکتدر امیرحسدین مزیندی در
سال  1396به رشته تحریر درآمد د توسط انتشارات سمت بده چدار رسدید .مولدف عضدو
هیات علمی دانشدگاه تربیدت مددرس مدی باشدد .ایشدان دارای کارشناسدی ارشدد پیوسدته
معار اسدالمی د اقتصداد از دانشدگاه امدام صداد (ع) د دکتدرای اقتصداد گدرایش اقتصداد
بینالملل د اقتصاد پولی از دانشگاه تربیت مددرس اسدت .ایشدان تالیفدات زیدادی در زمینده
مباحث اقتصادی دارند که از جمله آنها می توان به «انحرا ندرخ ارز د رهیدم هدای تدورمی

در ایددران (« »)1398بددرآدرد موجددودی سددرمایه در سددطح اسددتانی در اقتصدداد ایددران »
«ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری از منظر اسالمی بدا تاکیدد بدر اقتصداد ایدران» اشداره کدرد.
عددالدهبددر ایددن در سددالهددای اخیددر کتددابی تحددت عنددوان «ارزیددابی اقتصددادی طددرح هددا
(اقتصاد مهندسی) را به رشته تحریر درآدرده است.
کتاب در 288صفحه مشتمل بر 12صفحه سخن «سدمت» فهرسدت مطالدب جددادل د
نمودارها د پیشگفتار د  276صفحه متن کتاب شامل  7فصدل در برگیرندده مباحدث نظدری
بازار مقوله قیمت گذاری محصونت فصل ددم :نرخ تنزیدل د محاسدبه آن در طدرح هدای
بخش خصوصی د عمومی فصل سوم:ریس د نااطمیندانی در ید طدرح فصدل چهدارم:
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الگوی عملیاتی تامین مالی اسالمی در طرح هدای تولیددی (عقدد استصدناع) فصدل پدنجم:
موضوعات منتخب در مدیریت د اجرای طرح فصل ششم :ارزیابی تبعات اجتمداعی طدرح
فصل هفتم :آشنایی با نرم افزار کامفار در ارزیابی طرح ها بهمراه مندابع د ماخدذ مدی باشدد.
تمامی فصل ها شامل مقدمده د سدخن پایدانی -کده بده جمدع بنددی مباحدث دردن فصدل
میپردازد-هستند.

 .3خاستگاه اثر
دغدغه اصلی تالیف د انتشار کتاب استفاده از آن بعنوان ی منبع آموزشی برای دانشدجویان
در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد در درجه ی ادل د در درجه ددم عالقمنددان
به موضوع ارزیابی طرحها د ...می باشد.
ی متخصص اقتصاد مهندسی با بهره گیری از علدوم مهندسدی د اقتصداد بایدد برتدرین
پردهه را با توجه به محدددیت منابع شناسائی کند .امدردزه مهندسدین نده تنهدا بدرای کسدب
تکنولوهی جدید د پیشرفته کوشش می کنند بلکه تجزیه د تحلیل اقتصدادی کداملی را بدرای
اجرای آن تکنولوهی انجام می دهند د نه تنها پارامترهای اقتصادی را مد نظر قدرار مدی دهندد
بلکه پارامترهای دیگری چدون عوامدل فیزیکدی د رداندی د جلدب رضدایت مشدتریان د ....
باتوجه به ی رقابت کامل در بازار جهانی را از نظر ددر نمی دارند .از آنجا که تصمیم گیدری
صحیح بعنوان مهمترین دظیفه د مسئولیت اصلی ی مدیر مطرح مدی شدود د تکنید هدای
اقتصاد مهندسی جهت دهندة مدیر برای اتخاذ تصمیم صحیح است ماهیت تصمیم د اندواع
تصمیمگیریها در اقتصاد مهندسی مورد بررسی قرار میگیرد.
کتب بسیار زیادی هم بصورت فارسی د هم به زبانهای دیگر در زمینه اقتصداد مهندسدی
به رشته تحریر درآمده است که در ذیل به معرفی برخی از آنها خواهیم پرداخت.
از جمله کتابهای دیگری که در این زمینه منتشر شده اند کتاب « تحلیل اقتصاد مهندسدی
( » )Engineering Economic Analysisنوشته ی نیومن د همکاران در سال ( )2004می باشدد
که توسط انتشارات آکسفورد عرضه شده اسدت.این کتداب شدامل  16فصدل د  596صدفحه
میباشد که به بیان مفاهیم پایه ای د بنیانی مربوطه می پردازد.
کتاب «تحلیل بنیادی اقتصادی مهندسی» که توسط دایت در سال  2020به رشدته تحریدر
درآمده است .این کتاب که برنده ی جایزه نیز شده است به بیان ساده ای از موضدوع جهدت
درک بیشتر دانشجویان پرداخته د تالش نموده اسدت تدا مباحدث پیچیدده را بدا بکدارگیری
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ابزارهای آموزشی در اختیار با بیانی سلیس د قابل درک ارائه نمایدد .کده بسدیار هدم موفدق
بوده است.
فارر د فابر ( )Farr and Faberکتابی را در زمینه اقتصداد مهندسدی د عمدر هزینده توسدط
انتشددارات تیلددور د فرانسددیس در سددال  2019در  12فصددل بدده چددار رسدداندند .کدده در آن
عالدهبر بیان مفاهیم پایه ای اقتصاد مهندسی به بررسی رابطه میان هزینده د اقتصداد مهندسدی
پرداخته شده است.
کتاب «اقتصاد مهندسی» تالیف محمدمهدی اسدکونااد انتشدارات دانشدگاه امیرکبیدر کده
آخرین تجدید چاپش مربو به سال  1393می باشد .این کتداب در  642صدفحه بده همدراه
مسائل کاربردی در چهار بخش که در برگیرنده ی16فصل شامل بخش ادل :مفداهیم اساسدی
اقتصاد مهندسی بخش ددم :تکنی های اقتصاد مهندسی د کاربرد آنها بخش سدوم :تجزیده
د تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات دبخش چهارم :تجزیه د تحلیدل اقتصدادی در شدرایط
عدم اطمینان تنظیم شده است .کتداب دیگدر کتداب «ارزیدابی اقتصدادی طدرح هدا» تدالیف
محمد نقی نظر پور د زهرا کسرایی انتشارت دانشگاه مفیدد در سدال  1396مدی باشدد .ایدن
کتاب در  7فصل تنظیم شده است :فصل ادل :تهیه د تددین طرح مطالعات فندی د بدازاری
فصل ددم :آشنایی با برخی مفاهیم ارزیابی اقتصادی فصدل سدوم :معیارهدای ارزیدابی مدالی
طرح ها فصل چهارم :ارزیابی اقتصادی طرح ها از دیدگاه اجتماعی فصدل پدنجم :ارزیدابی
طرح در شرایط نامطمئن فصل ششم :ارزیابی طدرح هدا در چدارچوب بانکدداری اسدالمی
دفصل هفتم :آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در ارزیابی اقتصادی طرح هدا .ایدن کتداب
در مقایسدده بددا کتدداب مددورد بررسددی (ارزیددابی اقتصددادی طرحه دا (موضددوعات پیشددرفته))
ابعاد نظری د کاربردی-عملی موضوع را بیشتر د جامع تر د بصورت منسجم تدری پوشدش
داده است .در حالیکه کتاب مورد نقد به ارائه گزیده ای از مفاهیم پرداخته اسدت د بدیش تدر
به ارائه مفاهیم پرداخته است تا کاربرد آنها کده خوانندده را در انجدام ارزیدابی طدرح کمد
نماید .از نقا قوت کتاب نسبت به سایر کتابهای موجود در ایدن زمینده مدی تدوان بده ارائده
ردش های تامین مالی پردهه ها در کندار ردشدهای کالسدی د ارائده فصدلی تحدت عندوان
«ارزیابی تبعات اجتماعی طدرح» کده در کتدب مشدابه کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اندد
اشاره نمود.
فیددردز ( )1396نیددز کتددابی را تحددت عنددوان «ارزیددابی طددرح هددا د تحلیددل ریسدد
(اقتصاد مهندسی)» به کم انتشارات نشر نی به رشته تحریر درآدرده است .در ایدن کتداب
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کوشش شده تا ضمن معرفی مباحث شامل معیارهای ارزیابی مانندد خدالص ارزش کندونی
نرخ بازده داخلی نرخ بازده داخلی اصالح شده نقطهی سربه سدری د جدز ایدن هدا د نیدز
تحلیل حساسیت ریس د نااطمینانی به برخدی مطدالبی کده لزدمدا در همدهیکتداب هدای
ارزیابی گنجانده نمی شوند مانند ارزیدابی چنددمعیاری بدرای گدزینش طدرح هدا انتخداب
طرحها در شرایط محدددیت سرمایه (بهینه یابی) د همچنین معرفی یکدی از ندرم افزارهدای
مهم ارزیابی طرح ها پرداخته شود .در هر قسمت بسدته بده ضدردرت امکاندات اسدتفاده از
صفحه گسترده ها مانند اکسل گوشزد شده است .دیاگدی دیگدر ایدن کتداب پدرداختن بده
ارزیابی طرح ها نه تنها از دیدگاه شرکت ها د بنگداه هدا بلکده از دیددگاه اجتمداعی یعندی
بخش عمومی است .تا جایی که میسر بود نوشدته هدای تدازه د نسدبتا تدازهی جهدانی بدرای
خوانندگان مردر شده اند؛ از جمله مطالب د مثال هایی از کتاب های سازمان هدای جهدانی
مانند راهنمای اتحادیهی اردپا دد کتاب موسسهی باند جهدانی راهنمدای باند توسدعهی
آسیایی د راهنمای سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدد) نیز نقل شده اند.
کتاب دیگری که تقریبا با همین مضمون نگاشته شده است کتاب « ارزیابی طدرح هدای
صنعتی» نوشته داددد مجیدیان می باشد که در سال  1376توسط انتشارات مدیریت صدنعتی
به چار رسیده است .نویسنده پیشگفتار کتاب را به معرفدی ارزیدابی طدرح اختصداد داده
است .فصل ادل :مطالعه بازار فصل ددم :ظرفیت طرح فصل سوم :مطالعه تکنولوهی طدرح
فصل چهارم :محل اجرای طرح فصل پنجم :مهندسی طرح د مدیریت پردهه فصدل ششدم:
سرمایه گذاری د تامین مالی طرح فصل هفدتم :معیارهدای ارزشدیابی طدرح فصدل هشدتم:
سودآدری د پیش بینی های مالی طرح ضمیمه الف -ارزیابی طرح های صدنعتی مبتندی بدر
اجاره دارایی ها ضمیمه ب -اشنایی با ی نرم افدزار کداربردی ضدمیمه ج -جریدان هدای
نقدی تنزیل شده .این کتاب نیز بصورت جامع هم بصورت نظری د هم کاربردی به تشدریح
موضوع ارزیابی طرح ها مدی پدردازد .در حالیکده کده کتداب مدورد نقدد فاقدد جنبده هدای
کاربردی است.

 .4نقد شكلی
از آنجا که این کتاب تالش کرده است به ندوعی مرجدع درسدی د آموزشدی جدامعی بدرای
دانشجویان رشته های مختلف درگیر با موضوع اقتصاد مهندسی (موضوعات پیشرفته) باشدد
د بصورت منسجم د منظم به بیدان مفداهیم مدرتبط بدا موضدوع بپدردازد چیدنش مطالدب د
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صفحهآرایی بصورتی که متناسب بدا سدطح داندش خواننددگان باشدد کداری دشدوار اسدت.
جلدکتاب به هیچ دجه بیانگر مفهوم اقتصاد مهندسی د مفاهیم دردن کتاب نمی باشدد .تعددد
نمودارها کثرت اصطالحات د مفاهیم همگی به دشواری کار د تنظدیم مدتن افدزدده اسدت.
با این حدال کتداب بطدورکلی توانسدته اسدت بدا دسدته بنددی مطالدب د بدا بهدره گیدری از
فاصله گذاری قبل د بعد از هر مطلب د هدم چندین رعایدت تدورفتگی هدا د پررند کدردن
عبارات د کلمات اصلی در ابتدای بندها به خوانش متن کم شایانی نماید .تمامی جددادل
د نمودارهای دردن کتاب شماره ی فصل نیز در کنار شدماره جدددل هدا د نمودارهدا آدرده
شده است .داهه نامه فارسی به انگلیسی د همچنین نمایه نام ها در پانوشت هدر صدفحه درج
شده است .رفرنس دهی دردن متن بدرستی اعمدال گردیدده اسدت .بدا لحداد نمدودن ایدن
دشواری ها د دقت ها کاستی هایی در زمینه شکلی کتاب دجود دارد کده در ادامده بده آنهدا
اشاره می شود .طرح جلد کتاب فاقد نوآدری د خالقیت است .صدفحات ادل بخدش هدا د
صفحات ادل فصول بددن ندوآدری د جدذابیت خاصدی طراحدی شدده اسدت .بطدور کلدی
صفحهآرایی در جزئیات خیلی با دقت است اما در کلیات چندان موفق نمی باشد.
نکته دیگر در زمینه چیدمان نمودارها د جدادل د جعبه متن ها عدم برخورداری عندادین
آنها از نظم د قاعده مناسب است .عنادین جدادل در بدانی هدر جدددل قدرار گرفتده اسدت
درحالیکه عنوان نمودارها د جعبه متن ها در زیر هر کدام .براین اسداس خوانندده ابتددا بایدد
نمودار یا جعبه متن را تا آخر مالحظه نماید د سپس در انتهای آن عندوان را مشداهده نمایدد.
این امر با اصل عنوان گذاری نمودارها د جعبده مدتن هدا در تنداقت اسدت .همچندین اگدر
عنادین نمودارها شکل ها د جدادل دسط چین می شدند تمایز بیشتری با متن اصدلی پیددا
می کردند .عالده بر این شماره گذاری صفحات نیز از قدانون خاصدی پیدردی نمدی کندد د
شماره برخی از صفحات در بانی صفحه د سمت چپ د برخی دیگر پایین د دسط چدین-
بطور مثال صفحات  -155 147 141 130 127 124 123 121شده است.
یکی دیگر از اشکانت صفحه آرایدی عددم شدماره گدذاری ردابدط ریاضدی در تمدامی
فصول است (د 39 99 54د.)...

 .5نقد محتوایی
در این بخش به بررسی انسدجام د نظدم منطقدی کتداب تواندایی تجزیده د تحلیدل مسدئله
هماهنگی محتوا با مبدانی د سرفصدل هدا نحدوه بهدره گیدری از ابزارهدای علمدی کداربرد
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اصطالحات تخصصی د معادل ها جایگداه اثدر در برنامده آموزشدی د نهایتدا نقدد د تحلیدل
ردششناختی اثر پرداخته می شود.

نظممنطقیدرکلاثرودرزیربخشها 

1.5انسجامو
کتاب بصورت کلی از نظم منطقی د انسجام نسبی برخوردار می باشد .فصدل ادل بدا عندوان
«مبانی نظری بازار:قیمت گذاری محصونت» با این هد نگاشته شده است تا بده خوانندده
اطالعات کلی را در مورد چگدونگی قیمدت گدذاری محصدول د یدا خددمت ارائده نمایدد.
بهتر است در مورد قیمت گذاری محصول د خدمت بطور همزمدان صدحبت بده میدان آیدد.
عالده براین ادلین مفهومی که خواننده نیازمند آشنایی با آن در این فصل مدی باشدد «قیمدت
تمددام شددده محصددول یددا خدددمت» اسددت .در گددام بعدددی نیازمنددد آشددنایی بددا ردشددهای
قیمتگذاریست.
فصل ددم کتاب با متنی ردان د شیوا به بیان دقیق د کامل مبحث «نرخ تنزیدل د محاسدبه
آن در طرح های بخش خصوصی د عمومی» می پردازد .فصل سوم بده بررسدی «ریسد د
نااطمینانی در ی طرح» می پردازد .مباحث مربو به مواجهده بدا ریسد د مددیریت آن د
سددناریوهای مختلددف ریس د درایددن فصددل بصددورت مبسددو مددورد بحددث د بررسددی
قرار گرفتهاند« .الگوی عملیاتی تامین مدالی اسدالمی در طدرح هدای تولیدد» موضدوع فصدل
چهارم می باشد .این فصل انتظار مدورد نظدر را در مدورد چگدونگی تدامین مدالی طدرح هدا
پاسخگو نمی باشد .زیرا این فصدل فقدط بده تدامین مدالی طرحهدای تولیددی مدی پدردازد
درحالی که طرحها هدم تولیدد د هدم خددماتی هسدتند د عندوان کتداب ارزیدابی اقتصدادی
طرحهاست د با عنوان کلی نمی توان در دردن متن مباحدث اختصاصدی را بیدان کدرد .اگدر
بنای کت اب به جز پرداختن بدود بایدد در عندوان کتداب ذکدر مدی شدود «ارزیدابی اقتصدادی
طرحهای تولیدی» .نکته بعدی درباره این فصل آنکه از میان ردشهای تولیددی نیدز فقدط بده
ی مورد-عقد استصناع-اشاره شدده اسدت .مناسدب تدر مدی بدود اگدر ردشدهای مختلدف
تامین مالی مورد اشاره د مقایسه قرار می گرفتند د سدپس بهتدرین د بده صدرفه تدرین ردش
انتخاب د به خواننده معرفی می شد.
فصل پنجم به «موضوعات منتخب در مددیریت د اجدرای طدرح» اختصداد دارد .ایدن
فصل به تشریح مبحث کنترل پردهه می پردازد .کنترل پردهه مستلزم توجیه پدذیری طدرح در
مرحله ی نخست د اجرایی شددن آن در گدام بعددی مدی باشدد .در مرحلده سدوم مبحدث
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مدیریت د اجرای طرح با استفاده از کنترل پردهه می باشد .که بده کارفرمدا د مجدری کمد
می کنند که متوجه شوند پردهه در چه مرحله ای از پیشرفت قدرار دارد د اینکده آیدا پدردهه
مطابق برنامه زمانبندی شده هزینده هدای پدیش بیندی شدده (در مرحلده ارزیدابی طدرح) د..
حرکت می کند؟ یا اینکه پردهه از پیش بینی جلدوتر اسدت یدا عقدب تدر؟ بندابراین مبحدث
فصل پنجم در سرفصل ارزیابی طرح قرار ندارد بلکه مدیریت د اجرای طدرح در سرفصدلی
دیگر در رشته گرایش های مددیریت صدنعتی مانندد درس مددیریت کنتدرل پدردهه اصدول
قراردادهای پیمانکاری د ددلتی د ...بررسی می شود.
فصل ششم نیز به «ارزیابی تبعات اجتماعی طرح» می پردازد .در این فصل هم به تبعدات
اجتماعی د هم تبعات زیست محیطی ی طرح پرداخته شده اسدت د اطالعدات مفیددی را
در اختیار خواننده قرار می دهد .اما نکته حائز اهمیت آنکه سرفصل حاضر در این کتاب کده
به بیان مباحث تخصصی د پیشرفته ی اقتصاد مهندسی می پردازد جایگاهی ندارد.
فصل هفتم به معرفی «نرم افزار کامفار می پردازد .فصل هفتم دارای کاسدتی هدای بسدیار
زیادی نسبت به سایر فصل ها می باشد .زیرا آنچه که از ابتدای فصدل ادل تدا ششدم کتداب
بصورت نظری بیان شده است بطور کاربردی در فصل هفتم خود را نشان می دهدد .درایدن
فصل نیاز است در گام ادل ابتدا خواننده بدا نمدای کلدی ندرم افدزار یعندی دردد اطالعدات
انتخاب نتایج خردجی انجام محاسبات د نمایش نتدایج خردجدی آشدنا مدی شدد د سدپس
هری از این بخش ها بصورت مجدزا د بدا جزییدات بیشدتر مدورد بحدث د بررسدی قدرار
میگرفتند .در این فصل بهتر است نویسنده ابتدا تنظیمات ادلیه نرم افزار مانندد تنظدیم زبدان
موارد قراردادی تنظیم رنگها د آشنایی با نوار ابدزار د ...را تشدریح مدی کردندد د سدپس بده
مبحث ایجداد پدردهه مدی پرداختندد .در صدفحه  223کده مبحدث  level of analysisمطدرح
میگردد بددن اینکه مشخص گردد کدام گزینه بیانگر امکان سنجی د کددام فرصدت سدنجی
است توضیحات ارائه می گردد .در بخش معرفی پدول از ندرخ تسدعیر ارز صدحبت نشدده
است .نکته ی حائز اهمیت اینکه نرم افزار کامفدار قابلیدت فارسدی شددن را در ددرن خدود
دارد .بهتر بود نویسنده محترم بجای ترجمه ایکون ها از نسخه فارسی استفاده مدی کردندد د
داقعا استفاده ی کاربردی از نرم افزار را برای خوانندگان ارائه می کردند .عالده بر این ارائده
این فصل نشان می دهد که این کتاب بیش از آنکه بدنبال بیدان مباحدث پیشدرفته در مبحدث
اقتصاد مهندسی باشد بدنبال کاربردی نمودن موضوعات می باشد.
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2.5نقدمنابع 
استفاده از منابع معتبر د بکارگیری داده ها د اطالعات ردزآمدد در نگدارش کتدب دمقدانت
ازجمله مهمترین اصول علمی است .بر این اسداس کتداب دارای فهرسدت مندابع بصدورت
مجزا در انتهای کتاب می باشد .در این اثر از منابع فرادانی یاد شده اسدت کده نسدبتا بده ردز
هستند لیکن بسیاری از مطالب دردن متن تنهدا از چندد منبدع معدددد اقتبداس شدده اسدت.
عالدهبر این نحوه ی نوشتاری منابع در کتابنامه بصورت استاندارد د منطبق برشدیوهی APA
یا هاردارد نمی باشد .د برای نوشتن منابع از ردشهای متفادتی استفاده شده اسدت .همچندین
بسیاری از منابع نام برده شده در انتهای کتاب در متن مورد استفاده قرار نگرفته اندد کده ایدن
از غنای کتاب می کاهد.


مسئلهمندی 
 3.5
مراد از مسئله مند بودن ی اثر این اسدت کده اثدر حاصدل مواجهده محقدق بدا ید مسدئله
(یا مشکل) د تالش ردش مند علمی محقق برای حل آن مسئله است .در این صدورت اثدر
باید برای پاسخ حدسی اجمالی د ادلیه به مسئله فرضدیه یدا فرضدیه هدایی ارائده کندد د آن
فرضیه یا فرضیه ها را با استفاده از ردش ها د ابزارهای مناسب بیازماید .اثر مورد بررسی بده
این معنا مسئله مند نیست بلکده موضدوع محدور اسدت .اگدر مسدئله منددی را متدراد بدا
پاسخگویی به نیازهای علمی د کاربردی کشور بدانیم در این صدورت تدالش اثدر در ایدن
جهت بوده است .د با توجه به ردش د محتوا از موفقیت نسبی برخوردار است.

4.5نظممنطقیوانسجامدرونی 
تطابق مناسب عنوان فصل د محتوای دردن هر فصل رعایت نظم منطقی در ترتیدب فصدول
از جهت تقدم د تداخر نزم د نیدز ترتیدب مناسدب د انسدجام دردن مطالدب هدر فصدل از
دیاگیهای مهم اثر علمی است .اما در کتاب حاضر بین عنوان اصلی کتاب د محتدوا ارتبدا
مناسبی دجود ندارد زیرا مباحث دردن کتاب بیشتر کاربردی هستند تا تخصصی د پیشرفته.
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چگونگیبهرهگيریازابزارهایعلمی 

5.5
یکی از خصایص مطلوب کتاب مورد بررسی آن است که نویسنده محترم در هر فصل بدرای
درک بهتر مفاهیم از نمودار شکل جددل د مثال عددی استفاده نموده اندد .د از ایدن منظدر
کتاب موفق عمل نموده است اما اهدا رفتاری هر فصل ارائه نشده است.

6.5کاربرداصطالحاتتخصصیومعادلها 
به کارگیری اصطالحات تخصصی در هدر رشدته از علدوم امدری اجتنداب ناپدذیر اسدت .از
آنجایی که داهه ها د اصطالحات رشته ها تخصصی است دقت در کاربرد د معدادل سدازی
دقیق اصالحات علمی د تخصصی نزم است .در این اثدر کلمدات د اصدالحات تخصصدی
انگلیسی فرادانی بکار رفته است که معدادل هدای نسدبتا خدوبی بدرای آنهدا در نظدر گرفتده
شده است.

7.5جایگاهاثردربرنامهآموزشی 
همانطور که پیش از این اشاره شد کتاب مورد بررسی عمدتا بعنوان ی منبع درسی جهدت
استفاده در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد د  ...نگاشته شدده اسدت .مباحدث نظدری آن
بسیار زیاد د کاربردهای علمی بسیار اندک می باشد .عالده بر این سرفصل های کتداب نیدز
با سرفصلهای استاندارد برای ارزیابی اقتصادی طرحها فاصله دارد بنابراین این کتداب بدرای
آموزش در دانشگاهها چندان مفید نمی باشد .با این حال مدی تدوان کتداب را بعندوان منبدع
کمکی برای درس اقتصاد مهندسی پیشنهاد داد.

8.5نوآوری 
علیرغم در نظر گرفتن فصلی جهت «معرفی شیوه عقد اسالمی استصناع» د «ارزیدابی تبعدات
اجتماعی طرح» که در سایر کتابها کمتر به آن پرداختده شدده اسدت متاسدفانه کتداب حاضدر
فاقد نوآدری است.
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 .6نقد و تحلیل روششناختی اثر
دقتی از ردش شناسی بحث می کندیم یعندی اینکده بدا چده ردشدی قدرار اسدت اطالعدات
گردآدری شود؟ چگونه اطالعات گردآدری شده طبقه بندی د مورد تحلیل قرار می گیرندد؟
با توجه به اینکه کتاب حاضر مسئله مند نمی باشد می تدوان آن را براسداس هددفش یعندی
قرارگرفتن بعنوان ی منبع درسی برای مقطدع آموزشدی خداد د ارائده مفداهیم مدرتبط بدا
موضوع مورد بحث-ارزیابی اقتصادی طرح های اقتصادی -از نظر ردش شناسی در زمدرهی
مطالعات توصیفی قرار داد .زیدرا در کتداب مدذکور تدالش شدده اسدت تدا ضدمن تقویدت
مبانی نظری مطالب جنبه های کاربردی آن هم حفظ شود .اما بده نظدر مدی رسدد کتداب در
بیان مبانی نظری نسبت به کاربرد موضوعات د مفداهیم موفدق تدر بدوده اسدت .زیدرا کتداب
فاقد ی مثال جامع است که بتواند مباحث را پوشدش دهدد د بصدورت عملدی دانشدجو را
درگیر نماید .از سوی دیگر کتاب دارای اشکانتی در سجادندی رعایت قدوانین نگارشدی د
دیرایشی می باشد .سر فصل های کتاب با سرفصل های استاندارد آموزشی تعیین شده بدرای
درس اقتصاد مهندسی فاصله دارد .در کنار این موضوع برخی از فصول ارائه شدده در کتداب
در زیر بخش مبحث ارزیابی اقتصادی طرح ها قرار نمی گیرند-فصل پنجم .عالده بدر ایدن
در ارائده محتدوا د طراحدی جلدد خالقیددت د ندوآدری دجدود نددارد .همچندین کتابنامدده از
ردشهای استاندارد مرجع نویسی پیردی نمی نماید.

 .7نتیجهگیری
کتاب حاضر را علیرغم نکات مثبتش -همچون پدرداختن بده مبداحثی «معرفدی شدیوه عقدد
اسالمی استصناع» د «ارزیابی تبعات اجتماعی طرح» که در سایر کتدب موجدود کمتدر مدورد
توجه قرار گرفتده -نمدی تدوان بعندوان ید منبدع کمد درسدی در نظدر گرفدت زیدرا از
سرفصلهای استاندارد مربوطه فاصله دارد.
از نظر مولفه های ظاهری صفحه آرایی د طرح جلدد کتداب فاقدد ندوآدری د جدذابیت
است د ذهن خواننده را خسته می کند.
عالئم نگارشی عموما به جا استفاده شده اند .فهرست نویسدی در بخدش مندابع د ماخدذ
مبتنی بر شیوه های استاندارد نمی باشد.
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بطور کلی کتاب با سرفصلهای استاندارد موجود فاصله دارد د انتظدار مدی ردد کده ید
کتاب استاندارد در زمینده اقتصداد مهندسدی پیشدرفته در برگیرندده سرفصدلهای زیدر باشدد:
( .)1اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری در پدردهه ی انفدرادی؛ ( .)2قدوانین تصدمیم گیدری
برای انتخاب از بین چندین گزینه؛ ( .)3ارائه مدلهای بودجه بندی سرمایه؛ ( .)4اندازه گیدری
ارزش سرمایه گذاری تحت شرایط نااطمینانی؛ ( .)5ارائه ردشهای مقایسه ریس پردهههدای
مختلف؛ ( .)6ارائه ی ردشهای تخمین ریس ؛ ( .)7تحلیل حساسیت؛ ( .)8ارائه شدیوه هدای
انتخاب بین پردهه های هد .

1.7پيشنهاددات 
ـ

بهتر است نام کتداب بده گزیدده ای از موضدوعات کداربردی در اقتصدادی مهندسدی
(ارزیابی اقتصادی طرح ها ) تغییر یابد .زیرا همدانطور کده خدود نویسدنده محتدرم در
پیشگفتار بیان می نمایند اقتصداد مهندسدی حدوزه ی بسدیار گسدترده ایسدت د تمدام
مطالب مربوطه را نمی توان در آن جای داد.

ـ

بهتددر اسددت نویسددنده محتددرم اهدددا رفتدداری هددر فصددل را بصددورت مبسددو
تشریح نمایند.

ـ

بهتر بود فصل ادل کتاب به کلیات اختصاد می یافت د در آن نویسنده محتدرم هدم
خط سیر کتاب را تشریح می نمودند د همین طور خط سیر نگارش ی طرح کسدب
د کار استاندارد را تشریح می کردند د سایر فصول را بر این مبنا ادامه می دادند.

ـ

بهتر بود نویسنده محترم جهت درک بهتر مفاهیم آمدوزش را بدا ید
فصل ی آغاز د در فصل هفتم به انتها می رساندند.

مثدال جدامع از

ـ

بهتر است در فصل هفتم در گام ادل ابتدا خواننده با نمای کلی نرم افزار یعندی دردد
اطالعات انتخاب نتایج خردجی انجدام محاسدبات د نمدایش نتدایج خردجدی آشدنا
میشد د سپس هری از این بخش ها بصورت مجزا د با جزییات بیشتر مورد بحدث
د بررسی قرار می گرفتند .در این فصدل بهتدر اسدت نویسدنده ابتددا تنظیمدات ادلیده
نرمافزار مانند تنظیم زبان موارد قراردادی تنظیم رنگها د آشنایی بدا ندوار ابدزار د ...را
تشریح می کردند د سپس به مبحث ایجاد پردهه می پرداختند .یا اینکه برای هرفصدل
بصورت مجزا مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار ارائه میدادند.
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ـ

بهتر است که اشکال بصورت رنگی اضافه گردد تا مفاهیم مرتبط با آن بدرای خوانندده
قابل درک باشد.

ـ

در بخش معرفی پول بهتر است در مورد نرخ تسعیر ارز هم صحبت شود.
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