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پيشگفتار 
 

ــرآن  "و هوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر و البحر قد فصلنا االیات لقوم یعلمون"( ق
آریم سوره االنعام ـ آیه ٩٧) . "  

" و نيز اوست (خداي) آه ستارگان را براي هدایت شما در تاریكيـهاي بيابـان و دریـا قـرار داده، 
همانا ما آیات خود را براي اهل فهم به تفصيل بيان آردیم".  

 
خواننده گرامي آتابي آه پيش روي  شماست  حاصل تجربيـات چنـد سـاله اجرائــي و آموزشـي 
نگارنده در زمينه تدریس  علوم  نقشه برداري  در رشته هاي نقشه برداري، عمران، معمــاري، 
زمين شناسي و جغرافيا در دانشگاههاي مختلف و استفاده  از آتب و تجربيـات اسـاتيد بنـام ایـن 

رشته در داخل و خارج  آشور ميباشد. 
در نگارش  آتاب  ضمن توجه به رفع  نارسایي هاي آتــب موجـود،  تـأآيد وپـژه اي بـر ایجـاز 
آالم  با حفظ محتواي آلي مطالب بوده  ضمـن اینكـه سـعي گردیـده  مطـالب  بصـورت سـاده و 
درعين  حال آـاربردي  و بـه روز تنظيـم گـردد و  امكـان ارائــه مطـالب درس بـر اسـاس سـر 
ــتا از وارد شـدن بـه  فصلهاي مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي ميسر گردد.  در این راس
بحث هاي تئـوریك خاص  و اشـاره بـه روشـهاو ابزارهـاي منسـوخ و غـير متـداول  بطورآلـي  
ــد بـه مبـاحث فـوق الزم اسـت جـهت تكميـل  اجتناب شده است.  بدیهي است دانشجویان عالقه من
اندوختـه هـاي تئــوري خـود بـه آتابـهاي فارسـي آالسـيك تدویـن شـده در ایـران تحـت عنـــوان 
آارتوگرافي  مراجعه نمایند. این آتاب شامل مباحث آلي درس  آارتوگرافي موارد ذیل ميباشد: 
ــي، تشـریح سلسـله عمليـات الزم جـهت تهيـه نقشـه، تشـریح  - آلياتي از فن نقشه آشي و آارتوگراف

وسایل و ابزار آار، نقشه شناسي و طبقه بندي نقشه ها. 
- مقياس  و انواع آن ، تبدیل مقياسها و دقت ترسيم نقشه. 

- انواع مختصات، پياده نمودن و ترسيم بروش قطبي و دآارتي و آادر بندي نقشه. 
- آشنایي مختصر با انواع سيستمهاي تصویر و خصوصيات هرآدام. 

ــي  - اصول ساده آردن دفترچه هاي برداشت نقشه برداري، تشریح چگونگي ترسيم پروفيلهاي طول
و عرضي، محاسبه سطح و حجم با روشهاي مختلف ترسيمي. 

-  عالیم قراردادي و آاربرد آنها در نمایش عوارض مسطحاتي و ارتفاعي و قطع نقشه ها. 
- اصول  آارتوگرافي رقومي و تشریح برنامه هاي Surfer, Roadware براي ترسيم نقشــه هـاي 

توپوگرافي و مسير ميباشد. 
 بدیهي است با وجود دقت زیاد مولف در ویرایش علمي آتاب،  بطـور مسـلم ایـن اثـر خـالي از  
اشكال نبوده و ارائـه نظرات ارزشمند دانشــجویان و اسـاتيد بـزرگـوار ایـن رشـته ميتوانـد نقـش 
بسزایي را در غني تر آــردن  آن داشـته باشـد لـذا منـت نـهاده و پيشـنهادات و انتقـادات سـازنده 
خویش را جهت اعمــال در چـاپـهاي بعـدي بـه آدرس زنجـان، دانشـگاه زنجـان، دانشـكده فنـي و 
مهندسي ارســال فرمـایند. نـهایت اینكـه مولـف آتـاب در مقـابل اسـاتيد و پيشكسـوتان ایـن رشـته 

نميتواند ادعایي جز  افتخار دانشجویي در محضر گرانقدرشان را داشته باشد. 
 

رامين آيامهر -  پائيز ١٣٧٩ 


