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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "علي حمدي پور مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف مقدمه
هرچه  يریگ آن به منظور بهره يرو رب دیجد يها و ساخت سازه نیبه دنبال تسلط بر زم وستهیپ یآدم

 يو ابزارها ممکن نخواهد بود. علم نیزم تیبدون شناخت ماه ،مهم نیشک ا ی. بتر از آن است تمام
 یسحوزه مهندعلوم  شرفتیاست. با پ و روابط حاکم بر آن کرده نیدر شناخت زم یانیکمک شا يبردار نقشه
 دیتول و ابداع به منجر ازین نیاو   هگردید شتریب زیتر ن قیهر چه دق يها يریگ به اندازه ازین ،يبردار نقشه
است  کالیالکترواپتدستگاه  کی شنیاست توتال. است شده ها شنیاست توتال رینظ ؛يبردار نقشه روز به يها ابزار

 يبردار نقشه ن،یزم يعوارض بر رو قیکردن دق ادهیپ ات،یئبرداشت جز يرن برامد يبردار نقشهکه در 
  .ردیگ می استفاده قرارمورد  رهیغ و یصنعت
قابل  افزار  نرم کیو  یداخلافزار   نرمو  1یکیالکترون ابی فاصله، یکیالکترون تیاز تئودول یبیترک شنیاست توتال

مندان  و عالقه نیفعال يبرا دیمختصر و مف يا کتاب تالش شده مجموعه نیدر ا است. وتریکامپ کیاجرا در 
 ها شنیاست توتال با يبردار نقشه میو مفاه ها کیاز تکن يا دهیشود و گز يآورگرد يبردار نقشه یمهندس زهحو

 با يبردار وزه نقشهمندان ح اندرکاران و عالقه دست يمجموعه برا نیا. ردیقرار گ شانیا اریدر اخت
  فراهم سازد. شانیبرارا ن راستا یدر ا یکل دیو دباشد واند نقش معرف داشته ت می شنیاست توتال

است؛ قابل  يبردار نقشه یدر رشته مهندس تیو فعال سیتدر ل،یتحص ها مجموعه حاصل سال نیچند ا هر
 شنیاست توتالمختلف  يها وجود مدل نیو همچن شنیاست توتال يها کاربرد یذکر است با توجه به گستردگ

 يبرا ؛ بنابراین،دارد اتیکل کتاب جنبه خالصه و نینبوده و ا یکتاب کاف نیهم مطالعه صرفاً مطمئناً
 دستگاه يراهنما دفترچه نیو همچن يجار ییاجرا يها و استاندارد ها نامه نییمطالعه آ به یتخصص يکارها
  است.  ازین ،فادهاست مورد

آموزش رشته  يدر راستا یبرداشتن قدم يحاصل شد تا تالش خود را برا قیرا شاکرم که توف خداوند
و  زمیهمسر و خانواده عز يها يو دلسوز يتالش، همکار از دانم یخود الزم م . برمیآزمایب يبردار نقشه

تشکر و  ،ندا هتنقش داش نجانبیا یلیتحص يها طول دوره که در یرانیدانشگاه و دب دیاسات هیزحمات کل
 شرفتیچند کوچک در جهت پ هر یگام یاله تیلطف و عنا مجموعه با نیوارم که ادی. اممینما یقدردان

  واقع گردد. دیکنندگانش مف مطالعه يباشد و برا يبردار رشته نقشه
  پور يحمد یعل

  1401 زمستان

                                                             
1 EDM 




