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پيشگفتار 
 

ــد فصلنـا االیـات لقـوم یعلمـون"( قـرآن آریـم سـوره  "و هوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر و البحر ق
االنعام ـ آیه ٩٧) . " و نيز اوست (خداي) آه ستارگان را براي هدایت شما در تاریكيهاي بيابان و دریا قرار داده، 

همانا ما آیات خود را براي اهل فهم به تفصيل بيان آردیم". (اشاره به تعيين موقعيت از طریق نجوم) 
 

خواننده گرامي آتابي آه پيش روي  شماست  حاصل تجربيات چند ساله اجرائـي و آموزشي نگارنده در زمينه 
تدریس  علوم  نقشه برداري  در رشته هاي نقشــه بـرداري، عمـران، معمـاري، زميـن شناسـي و جغرافيـا در 

دانشگاههاي مختلف و استفاده  از آتب و تجربيات اساتيد بنام این رشته در داخل و خارج  آشور ميباشد. 
 

در نگارش  آتاب  ضمن توجه به رفع  نارسایي هاي آتــب موجـود،  تـأآيد وپـزه اي بـر ایجـاز آـالم  بـا حفـظ 
محتواي آلي مطالب بوده  ضمن اینكه سعي گردیده  مطالب  بصــورت سـاده و درعيـن  حـال آـاربردي  تنظيـم 
ــر اسـاس سـر  گردد بنحویكه با توجه به تجهيزات آموزشي موجود در دانشگاهها، امكان ارائـه مطالب درس ب
فصلهاي مصوب وزارت فرهنــگ و آمـوزش عـالي ميسـر گـردد.  در ایـن راسـتا از وارد شـدن بـه بحـث هـاي  
صرفا"  تئـوریك،  خاص،  اثبات روابط  و از  اشاره به روشهاو ابزارهاي منسوخ و غــير متـداول  بطورآلـي  
اجتناب شده است.  بدیهي است دانشجویان تخصصي رشته نقشه برداري  و عالقه مندان به مباحث فوق الزم 
است جهت تكميل اندوخته هــاي تئــوري خـود بـه آتابـهاي فارسـي تدویـن شـده در ایـران تحـت عنـوان نقشـه 

برداري و یا آتب مرجع خارجي تحت عنوانSURVEYING مراجعه نمایند.  
 

این آتاب شامل مباحث آلي درس نقشه برداري  بـراي رشـته هـاي عمومـي و غـير تخصصـي نقشـه بـرداري 
شامل گرایشهاي مختلف آارداني و آارشناسي رشته هاي  مهندسي عمران، معماري، زميــن شناسـي، معـدن،  
جغرافيا و آشــاورزي ميباشـد( دانشـجویان رشـته نقشـه بـرداري ميتواننـد از ایـن آتـاب در حـد دروس نقشـه 
برداري ١و٢ و مسير استفاده نمایند).  بدیهي است بســته بـه آاربردهـاي خـاص نقشـه بـرداري درهـر رشـته 
ــه ارائــه گـردد و نكـات آـاربردي خـاص هـر رشـته نـيز  ممكن است چند فصل از آتاب حذف یا بصورت خالص

بایستي توسط اساتيد محترم در بحثهاي آالسي مطرح و تكميل گردد.  
 

ــرداري،    آتاب  شامل مباحث آلي نقشه برداري  زميني شامل  ابزار شناسي، اصول طراحي شبكه هاي نقشه ب
ــوگرافـي و بحـث مربـوط بـه نقشـه بـرداري مسـير، نقشـه  روشهاي تهيه وترسيم  و استفاده از نقشه هاي توپ
برداري ساختماني و نقشه برداري زیر زميني ميباشد. در انتهاي آتاب برنامه هاي ساده و آاربردي با ماشين 
حساب و آامپيوتر بزبان بيسيك و همچنين تمرینات مفيدي  از فصول  آتاب جهت استفاده بيشتر دانشجویان و 
عالقمندان بصورت  ضميمه ارائـه شده است. با توجه به ماهيت محاسباتي و عملي این درس، توصيه ميشود 
ــاب را  مطالعـه  دانشجویان ضمن مطالعه دقيق فصول آتاب  و حل مثالهاي آن، حتما" تمرینات ضميمه آخر آت

و حل نمایند تا اندوخته هاي تئـوري در عمل نيز تجربه گردد. 
   

 در اینجا بر خود الزم ميدانم مراتـب تشـكر و امتنـان خویـش را از آقـاي خليـل بـاقري متصـدي محـترم مرآـز 
آامپيوتر دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان آه در طول تاليف  این آتاب همكاري صميمانه اي  بـا بنـده داشـته 
اند ابراز نمــایم. ضمنـا" برخـود الزم ميدانـم از همسـرم بخـاطر حـروف چينـي و ویرایـش فصولـي از آتـاب و 
همچنين  بردباري  آه  در طول تاليف این آتاب داشته اند سپاسگذاري نمایم. اميد است آه آتاب  حاضر مورد 
توجه دانشجویان وآارشناسان علوم ذیربط قرار گيرد. بدیهي است با وجود دقت زیاد مولف در ویرایش علمي 
ــزرگـوار ایـن  آتاب،  بطور مسلم این اثر خالي از  اشكال نبوده و ارائـه نظرات ارزشمند دانشجویان و اساتيد ب
رشته ميتواند نقش بسـزایي را در غنـي تـر آـردن  آن داشـته باشـد لـذا منـت نـهاده و پيشـنهادات و انتقـادات 
سازنده خویش را جهت اعمال در چاپهاي بعدي به آدرس زنجان، دانشگاه زنجــان، دانشـكده فنـي و مهندسـي 
ارسال فرمایند. نهایت اینكه مولف آتاب در مقابل اساتيد و پيشكسوتان این رشته نميتواند ادعایي جــز  افتخـار 

دانشجویي در محضر گرانقدرشان را داشته باشد. 
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