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  مقدمه
  .به نام آنکه پروانه حیران اوست

  مناسب برداري در کشور کمبود کتب      یکی از بزرگترین مشکالت دانشجویان مهندسی نقشه      
  .ي این رشته است س پایهودر مورد مباحث و درمرجع و آموزشی 

کند که دانشجویان این رشته تصمیم به آماده شدن براي  ایان میشکل زمانی خود را بیشتر نمماین 
گیرند چرا که ناگزیر با حجم زیادي از مباحث   کارشناسی ارشد میي  دورهحضور در آزمون ورودي

ها  ي آن  که مطالعهشوند رو می  روبهپراکنده در منابع و جزوات گوناگون دانشگاهینسبتاً پیچیده و البته 
ي   تهیه اصلیي انگیزه.  که براي داوطلبین وجود دارد کار بسیار مشکلی خواهد بوددر فرصت کوتاهی

  .باشد می  دانشجویان و داوطلبین حضور در دوره تحصیالت تکمیلیمشکل حل این این کتاب
، فیزیکـال   2و1شـامل دروس ژئـودزي    (در کتاب حاضر سعی شده است مباحث ژئـودزي          

شـامل دروس فتـوگرامتري     (، فتـوگرامتري    )اي وارهژئودزي، نجـوم ژئـودزي و ژئـودزي مـاه         
 فـصل بـه   10در ) شـامل دروس تئـوري خطاهـا و سرشـکنی       ( و سرشکنی خطاها  ) 4و3و2و1

. بندي شود صورت جامع و کامل پوشش داده شده و به صورت نکته به نکته گردآوري و طبقه               
یان نشده است ي نکاتی که در شرح درس به صورت صریح ب        همچنین در انتهاي هربخش کلیه    

هـاي گذشـته مـورد       هاي کارشناسی ارشـد سـال      ولی در طراحی سواالت آزمون ورودي دوره      
  . تدوین شده است»نکات تکمیلی«استفاده قرار گرفته است تحت عنوان 

هـاي متفـاوت    بندي این مجموعه کوشش شده است با استفاده از عالیـم و فونـت              طبقه در
  :منظور شرح دروس با ساختار زیر تدوین شده استبه این . ي کتاب تسهیل شود مطالعه
á موضوع اصلی( .این عالمت و این فونت بیانگر آغاز یک موضوع جدید است(  
Å زیر موضوع اصلی (.این عالمت و این فونت بیانگر توضیحات در مورد موضوع اصلی است(  

زیـر  ( .سـت  ا اصلیتر در مورد موضوع این عالمت و این فونت بیانگر توضیحات جزئی   `
  )زیر موضوع اصلی

  :ش شده است ساختار زیر رعایت شودهمچنین در بیان نکات تکمیلی تال
�  )نکته اصلی. ( جدید استي  بیانگر یک نکته و این فونتاین عالمت 

  )زیر نکته اصلی (. است اصلیبیانگر توضیحات بیشتر در مورد نکتهو این فونت این عالمت  ¹
  )زیر زیر نکته اصلی (. است اصلیتر در مورد نکته بیانگر توضیحات جزئی و این فونتاین عالمت   ½  



  ژئوماتيك بندي شده مجموعه كامل نكات طبقه  ۴

هاي ارائه شده توسط اساتید محتـرم         طرح درس  مبناي مطالب گردآوري شده در این کتاب      
هاي تهران و خواجه نـصیرالدین طوسـی و جـزوات            برداري در دانشگاه   ي مهندسی نقشه   رشته

بزرگواران بوده است که شرح تفصیلی آن در قسمت کالسی نوشته شده توسط دانشجویان این   
  . آمده است»منابع و مآخذ«

اي است که می تواند عالوه بر داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد براي      تدوین کتاب به گونه   
هاي کاردانی به کارشناسی  کنندگان در آزمون برداري و همچنین شرکت ي نقشه دانشجویان رشته

 واقع شود ولیکن نگاه ویژه به داوطلبین کارشناسی ارشد باعث شـده             و نظام مهندسی نیز مفید    
با دقـت و   با این وجود .ح مفصل و عمیق مفاهیم اجتناب شوداست از بیان اثبات روابط و شر     

اي، کلیـدي و   زحمت فراوان سعی شده است که مطالب مورد نیاز دانشجو به طور کامل، نکتـه    
جـزوات و   ي عـه به صورتی که دانشجویان عزیـز از مطال    بندي شده تألیف و تدوین گردد         طبقه
  .نیاز شده و بتوانند در زمانی کوتاه به یک آمادگی بسیار باالیی دست یابند  بی دیگرکتب

مجموعـه  «ام کتاب پیش رو را تحـت عنـوان       خداي منان را سپاسگزارم که توانسته     در آخر   
مندان و دانشجویان گرانقدر قرار  ار عالقه تهیه نموده و در اختی»بندي شده ژئوماتیک نکات طبقه

  .دهم
  .ي پدر ومادرم سپاسگذاري کنم دانم صمیمانه از زحمات ارزنده  بر خود فرض میهمچنین

 از خواهر عزیزم مهندس محبوبه فرقانی و دوست خـوبم مهنـدس سـهیل فـالح       طور  همین
  .کنم ي ایشان قدردانی می هاي ارزنده بابت راهنمایی

ي عوامـل فنـی کـه در نـشر      نیا در انتشارات نوآور و کلیـه نصیرادران محترم در ضمن از بر   
  .اند کمال تشکر را دارم کتاب همکاري نموده

تالیف ایـن کتـاب مـی باشـد       از آنجا که این اولین تالش گردآورنده براي تدوین و        مطمئناً
  و راهنمـایی کررو خالی از اشکاالت و نواقص نخواهد بود که امید است با تذ          ي پیش  مجموعه

پیشاپیش مراتب  .هاي بعدي برطرف گردد اساتید و دانشجویان گرامی این اشکاالت در ویرایش
  .دارم فرمایید تقدیم می امتنان خود را از بذل توجهی که می

  اله آبادي محمد فرقانی  
   89زمستان   

   mo.forghani@ut.ac.ir  
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